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নুতন নংক্কভ-যত্ত্রে মুদ্রিত । 
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বিজ্ঞাপন । 

রাযনা-শিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত নিজে আগ্রহ প্রকাশ 

পূর্ব্বক নরেশ পন্থী ও কেউড দাস নামক ঢুইটি সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত 

আমার নিকট প্রেরণ করিয়া ভারতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের 
দ্বিষ্তীয় ভাগের মধ্যে সন্নিবেশ করিতে অন্ুয়োধ করেন। আঙি 
ভাদৃশ বিষয় সকল সংগ্রহ করিতেছিলাম, সুতরাং উহ্ছা পাইয়া 
কুভার্থ হইলাষ। তিনি একটি ভদ্রসস্তান ; কয়েক খানি বাঙ্গালা 
গ্রন্থও রচন! করেন; আমাকে তাহা উপহারও দেম। সহসা 
তাহার কথায় সর্দেছই বা কেন উপস্থিভ হইবে 1? নরেশচত্র * 

একটি দেবত|-ভক্ত লোঁক ছিলেন, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 

জাম্দো গ্রামে বাস করিতেন, অনেকগুলি -শ্যামাবিষয়ক গীতও 
বচনা করেন, রাঁজেত্রনাথের লিখিত এই কথাগুলি পুর্বে আমি 

অবগত ছিলাষ। হার পত্রে উল্লিখিত শোঁভাবাজারের রাজ 

বাটির কুটুষ্ব শ্তরীনাথ সিংহ, বর্ধমানের রাজবাঁটির কর্মচারী বিপ্র- 
দাঁস চট্টোপাধ্যায় প্রস্ৃতি কয়েকটি নাঁম বাস্তবিক লোকের নাম 
বুট। অতএব এস্থলে কোন মিথ্যাপ্রবঞ্চনার আশঙ্কা যনে 

ছয় নাই।| সম্প্রতি কিছু দিন হইল, কৌন কারণে সংশয় উপস্থিত 

হওয়াতে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তীঁছ্ার লিখিত 

বত্তান্তগুলির অধিকাংশ অযুলক | তিনি যে যে স্থলে নরেশপন্থী- 

দিশের সমাজ আঁছে বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন, ভাহা বস্তভঃ 
কতাভজাদিগের বৈঠক-ম্থান। কেউড়দাসের কোন নিদর্শনই 

প্রাপ্ত ছওয়! যাঁয় নাই। অতএব তীহার প্রেরিত এ ছুইটি সম্প্র 

দায়ের বৃত্তান্ত প্রমাণ-লিদ্ধ বোধ হইতেছে না; গ্রভ্যুত, অপ্রমাণিক 

বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। 
অক্ষয়কুমার দত্ত 
০ 

* ইনি নরচজ্জ বলিয়া ও বিখ্যাভ । 





ন্ী। 

উপক্রমণিক1। 

শ্ুস্তাষ | | পৃষ্ঠা । 
সাথা দর্শন ৪৪৪%৪4ক৪ ০০০০ 55 ১ 

'পাতঞল দর্শন ৪৪৪০০৪ +৪০৪৪৩ ৪৩৪ 9 ১৩ 

| বৈশেহিক দর্শন উর ৪8585 দই ৫ 
গায় দর্শন ৬৯ ৪৩৪ক ₹৪০০০০৪০ সা ২৩ 

মীমাংস। দর্শন ৪ 5554254 ৫ ২৮ 
৫বদাস্ত দর্শনা. ০০১০১, হি নী ৪২ 
চার্ধাক দর্শনা ০:০১, 485 8 ৫৩ 

, জ্বভাববদ, কাঁলবাদ ও নিরতিবাদ প্রত ** ৫৫ 
রামানুজ দর্শন, পুর্ণপ্রজ্ঞ (অর্থাৎ ধার) প্রি প্রতাতিজ্ঞান 

দর্শন, শব দর্শন, রমেশ্বর দর্শন, চারি দর্শন 
ব্রি আহত দর্শন উতর ৬58 ৫৩ 

ভীরতবর্ষাঁয় ও আীন্ দেশীয় দর্শনের লৌসানশয * ০ ৫৭ 
মানব-ধর্শ শাক টি ৮৮০ ৫৯ 
প্ামায়ণ & মহাভারত **০%০০০ ৮ ০৪০০০০৩৪ * ৭৮ 

পুরাণ 2, এর 25676 5 ১৫৭ 

ভপপুরাঁণ 4 ১৮০১০০5৮০০৩, ১৭৫ 

ব্রাঙ্ষপুরাণ *,, 0. 48845 ১৭৮ 
পদ্মপুরাণ ৮ রর চির ত৪ক ৮ ১৭৯ 
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 252 28 ১৮০ 

জন্দে পুরাণ হক ১৮২ 

কুশ্ম পুরাণ ৪85 405. এ ৪87 ১৮২ 
বিজু পুরাণ ১৮৮ ৪৮০55  হত555৫55 ১৮৩ 

বানু, মৎস্য ও ভাগবত পুরাণ হত*তত* ১৮৯ 
মসাাবতার ১, নিক 28425 ২৪৫ 

কুর্মাবতার  *৮। ও 88 4886 ২৪৮ 
বরাহাবতারু রিিপিছিত, ... .8255 88554 ২০২ 

বামনাবতার ২১ হি 58 ২১৩ 

রাম-পরশুরাঘাদি অবভার ..:১১ 5০০০, ২১৭ 
কষাবতার 8. 2 ২২৯ 

বুদ্ধাবভার ৪45 ৪5 52452 ২২ 



উপাসক-সম্প্রদায়। 

শৈব। 
প্রত্তাব | 
শৈব-সপ্পদায় 2, 
শিবারধনা তি 88 
দ্শনামী টব এ 
দওী 825 

ঘরবাঁরী দণ্তী বরন 
মর বহদক, হংস ও পরমহংস 
নন: (অবধূৃতি) 

নংখন ৬৮258 2 49552658 

কশ্মন:য।স বা ষট করি ......১.ত 5০০১০, 
লিলির রন 478০... 88 
সন্প্যাসর মঠ-আগাডাদি পরিচায়ক বিষয় ......... 
সন্নযাসীর জে্যাৎমার্প :১১০০১০, 85 

লন্ন্যাসংর আহার ব্যবহার ১১0555৮০০5৪, 

সক্ধ্যাসীর দযাত. ....১,১১,৮৮ ০5 

নাণী ১১, রঃ 5 
আলৈখিয়। 07765 1844 ৪ 
দঙ্গল  ৯১১০০০০ না া 
অত্বোরী ৮৫০০০৬৩৪ 2৮৮০০৩ 

পৃষ্ঠা | 
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* ধহ্ভাব | 
ঘন ওঘড়- যোগী ৮5655, 58588 

পৃ ৃ 
১৪৯ 

মচ্ছেন্দ্রী, শারঙ্গী হার, ভুরী ছার, ভতৃ “হরি ও কাণিপা যোগী এঁ 
অঘোরপন্থী-ধোশী  *১১৭ 

, যোখিবী ও সংযোগী 
লিঙ্গে পাসন। ও লিঙ্গায়ৎ 

ভোপা ১০০ 
দশনামী ভাঁট 
চজ্স-ভাট . 

শাক । 
শক্ষি-উপাসনা 
পশ্বাঁচারী ও বীরাচারী 
বেদাঁচর. বৈষণবাচার, শৈৰাচ:র,'প্রভৃতি সাত প্রকার আচার 
চলিয়াপন্থী 
করারী 
ভৈরবী ও ভৈরব 
শীভল। পণ্ডিত না 

সৌর ও গাণপত্য। 
সের 
গাণপত্য 

পরিশিষ্ট । 

আখাড়া. 

ছুয়ারা 

কামদেন্বী 
মটুকাধারী 
সংযাগশ 
চাঁর্ স্প্রদায়কা ডট লর্কী: জি ভাট 
মহাপুক্শীয় ধর্ম সম্প্রদায় ... 
জগঙ্থোহিনী-সপ্প্রদায় 
হরিবোল1 
রাতুভিকারী 
উৎকল-দেীয় বৈধ 

প্রথম ভাঁগের তৃতীয় পরিশিষ্ট । 

১৪৩ 

১৪৩ 
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এঁ 
২০১ 
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২০৫ 
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প্রস্তাৰ | পৃষ্ঠা । 
বিস্বুধারী ও অতিবড়ী *** ১, ২২৪ 
কবিরাজী' ২২৫ 
সতকুলি ও অনন্তকুলি মর রঃ ২২৩ 
যোগী, বিরি ও গুকবাসী বৈষৰ এঁ 

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, খট্ৈত বৈষ্ুব, করণ বৈষ্ণব, গোপ বৈ 
প্রভৃতি নানাজাতীয় বৈধব ক ২২৭ 

বিরকত, অভ্যাহত ও নিহজ_ বৈষব ও ২২৮ 
কাঁলিন্দী ও চাঁমার বৈষুৰ .. ২২৯ 
ছরিব্যাসী, রামপ্রসাদী, বড গল, ল্ষরীও চতুতু ী এ 
ফরারী, বাগশযণী পক্ষী প্রভৃতি বৈষ্ণব এ ২৩২ 
আচারী হ৩৩ 
বৈষ্ণব দণ্ড ৪৬৬ ২৩৪ 

সু ্রক্ষচারী ও বৈষ্ণব লরমছংস ৮৯০৯০০ ১৩৫ 
হান রানি ২৩৬ 

রং দাসী, আপখপন্থী, নারী; দরিয়াদাসী, বুনিয়াদৃদা নী, 
অনদৃপন্থী ও বীজমার্গী ৮৮ ২৩৭ 

বড়্রীল,ও তিজল, **.০০০ 6 ২৫২ 
শক্ত বৈষৰ ও ওয়ারেকরি হি ২৫৩ 

দ্বিতীয় ভাগের পরিশিষ্ট । 
উপক্রমণিকা | 

শ্রাক্ষণের সংক্ষত-কখন ০৭৮১৯ ২৫ 
কবিরামায়ণ 6255495 ক টিন্ন্ন্ক্ং ২৩? 

ছিল্দুদের রাশিচক্র-শিক্ষাটুু]ু]  *১ত, এঁ 
ফালিদাঁসের সময়-নিরপণ-পর্যালোচনা ১০০ ২৩৭ 
পাখিনি ও শ্রমণ *,১১১০,০১000 55০০৪ ২৭৮ 
যবন ৮৯০০৪০০০ ৪ ৪৭৪ « ২৮৪ 

শুর জানশ্রতি "তি তত গর 
শাধা  ১*৪৫*০০০ হিজতত ২৮৫ 

জারি ৮ এ টং 
শৈৰাদি সম্প্রুদায়-বিবরণ। 



ছুটী। 

ক. 

ঈ্ডী ও পরমহংসের মন্ছাবিদ্য 
নন্ন্যাসীদের সাত প্রকার গুক 
সন্গ্যাসীদের সাড়ে ভিন ফুল 
ভিঙ্গলাজা  +**১৯০, 
মঠ ও আখাঁড়ার প্রভেদ 
সন্ন্যাসীদের মড়ীর নাম ******** 
চুলা ও চক্ষী নি 
শোধন ।- জয়পুরে দাঁছুপন্থী সৈন্য 
কখড়। সুখর, গুদড়ঃ কফুকড় গু ধুখড় 

জল্বামশা  ০,১১৯০০১ 

রাঁমপন্থী, সিদ্ধিকেরাশি প্রভৃতি যোগী 
যোগীদের বৃত্তি ও প্রধান স্থান 
শোধন 1--বড়গীল,  **৭১৭*৫০ 

নিরঞ্জন” সাধু 
মাম্ভাঁব 
কিশোরী ভজনী 
ফুলিগীয়েন 
উছলিয়। বা মেযোবৈষৰ 
দশীমার্গী 
জোমী গু শান্বী টি 

৯০ 

এ 
ফকির সম্প্রদায় ০৪ 

কুম্তপাতিক্না , রঃ 

টিপপনি। 

কত 

8৬৬৪৬ 

উ৪$১8566 

বেস বছুদেতার উপাসমা-প্রতিপাধক কিনা? 
আশীস্দেশে ভারতবর্ষীয় চিকিৎস। 
ভোট-দেশীয় ভাষার সংস্কৃত উপন্যাসের অমুযাদ 
খশোকের মাষ পিয়দসূসি -" 

৩০৪ 

৩০৫ 

২১০১ 

৩১৩ 

৩১১ 

৩১২ 

২১৩ 

৩১৪ 
৩১৫ 



টা 

প্রস্তাব | পৃ 
পেতলিকতা-পরিভাগী বোদ্ধ-সপ্রদায় রঃ ৩5৫ 
শীয়া সা 1 ৩১৬ 

যবদ্ধবীপে হিন্দুধর্্ রস ঠী ৩২৬ 
বাজাঁল। দেশীয় শিক্ষিত লোক; আঁত্বশীসন প্রভৃতি ৩২৭ 
নবরত্ ৩২৮ 
রঘুবংশ ও কুমাঁরসম্ভব এক কা! লিদাসেরই বিরচিত এই বিষ- 

য়ের প্রাচীন প্রবাদ +৮, এ 

শঙ্করাচাট্যের জন্ম-কাল ও হা -কাঁপ নিরূপণ বিষরব রক সংশত 
বচঞ্ নু ৩২৯ 

ভূপ ওমানসিক ভূপ ৮ *" ৩৩৪ 

বি্দশীয় শব্দের উচ্চ'রণ-বিঘি । 

প্রথমভাগে প্রকাশিভাতিরিক্ত বিদেশীয় বর্ণ। 

. চিন্তিত বর্ণ। অনা কোন ভাষার যে বর্ণের মনৃশ। 
. পাণী €। 

| ইংরেজী 47076 শব্দের 2 এবং [0০216 

| শব্দের 9. 
ই বাঙ্গাল] যাই, খাই এবং গাই শব্দের ইকাঁর। 

উ. বাঙ্গ'ল। লাউ ও ঝাউ শব্দের উকার। 
এ ঢু বর্ণের উচচ'রণ বাঙ্গালা বলে, করে ও ধরে পদের 

একারের অপেক্ষাও অনেক হুন্ব। 
শাম 

বট্চক্রের চিত্রপট । 

শাক্ত-সপ্পরদায়-বিবরণের ১৮৬ এক শত ছেয়াশী পৃষ্ঠার পরে ফট: 
চক্রের চিত্রপট সন্িবেশিত থাঁকিবে। 



ভারতবধীয় উপামক-মমপ্রদায়। 

উপক্রমণিকী। 

প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপনভ্রদণিকাংশের ১০৫ পৃষ্ঠার ৮পংকিবধ ূ 

উপনিধদে হিন্দু জাতির বুদ্ধি-বিকাঁশের সুম্প$ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 
প্রিয়াছে। বুদ্ধি-জ্যোতিঃ একবার প্রকাশিত হইতে আরম্ত হইলে, আর 
প্কির থাকে নাঃ নান দিকে কিরণ-জাল বিকীর্ণ করিতে থাকে । তদ- 
নুসারে। বেদের সংহিতা, ব্রাঙ্গণ ও উপনিষদ অবলম্বন করিয়! ক্রমে ক্রমে 
পরমার্থ সংক্রান্ত কয়েকটি মত উৎপাদিত হয়, তাহার নাম দর্শন | 
তাহার মধ্যে ছূয়টি দর্শন প্রাচীন বলিয়া পরিশ্রণিত আছে; সাঙা, 
পাতঞ্জল, স্তায়, বৈশেষিক, মীমাংমা ও বেদান্ত । 

পরমার্থ-তত্ব-অনুন্ধীনই ভাঁরতবর্ষীয় দর্শনশীস্্র দমুদায়ের প্রান 
উদ্দেশ্য | জগতের কারণ-নিরূপণ ও মনুষ্যের মুক্তি বা পারলৌকিক 
সপ্গাতি-সাধনের উপায়নির্ধারণ-বিষয় সেই সমুদায়ে বিচারিত হইয়াছে 
এ প্রবন্ধটি পরমার্থ-বিষয়ক ; অতএব এ স্থলে সেই দুইটি পাঁরমাথিক 
বিষয় ক্রমশঃ অতি সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে । 

মাঙ্য। 

মছর্ষিকপিল সাধ্া-মতের প্রবর্তক | তিনি ঈশ্বরের অস্তিহ স্বীকার 
করেন নাই, 

বু্ৰহাষিন্ত্: | 

সাঁগাপ্রতচন | ৯২ সহ | 

কেন না ঈশ্বরের অন্ত সপ্রমাঁণ হয় না * | 
০ সীতা পপ 

পপ সাপ পপপা  া্শপপ প৯ আপালি পাব ০.৯. পাপা লী পাপা পাপা ০০ পি এ আপ ০: 

ঈ% কপিল ধষির এই না্তিকতা-বাদ প্রণ্তপন্ন করিবার উদ্দেশে সংখা, 

পঞ্ডিতের নানারূপ ত বিতর্ক করিয়াছেন | কে কেহ কছ্ছেন) শাদ্জের মতে 
ঈশ্বর নিগুণ ও জগ সগ্ণ অর্থা নানাপ্রকার €ণ-বিশিষ্ট ; অতএব নিপু 
ঈশ্বর হইতে কিরূপে মগ্ুণ সংসারের উপরি হইল? 



ভাঁরতবধীঁয় উপাসক-সম্প্রদাঁয় 

যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাঁণ ন। হইল, তবে কিরূপে জগতের শৃষ্টি 
হয় এ বিষয় স্থতরাঁৎ তীহাণকে বিবেচনা! করিতে হইয়াছিল | তিনি বিচার 
করিয়। দেখিলেন; 

লানব্তুনী নব্বুব্িত্তিং | 

সাঙধ্যপ্রথচন |১। ৭৮ সর | 

পুর্ব-স্ছিত বস্ত্র ন| থাকিলে) কোন বন্ত উৎপন্ন হয় ন14 

লাঘভৰ্ন্নাহী নৃক্তত্রবন্। 
সাগ্াপ্রৰচন 1১ | ১১৪ স্থর | 

মন্ুষে'র শৃঙ্গ খাঁকা যেন তসন্তন্$ অনহ অর্থাৎ আবস্ত হইতে কিছু উংপন্ন 

হওয়াও লেইরূপ অসঙ্কাক | | 

শদাহাননিঅলান্ ॥ 

পাঁহপ্রবচন |১1|১১৫ সহ | 

- ০৩ পপি পাত, 0৮ পপির ০ তা ৮৯5৪১ পতি পা ৮ শশা শি০৮৭০ ০৯০০ ৩5 ০০ একি ৪০6৭ 8754285৯িপত 

ঘাঁভবানাথী বত; লিলখ্ঘল্সাহীস্বংছ্ব জ্প্র ঘঘৃষ্যন: সজা 

লাঘহ্নূ | 

৬৯ সাঁখ্য-কারিকার ভাষ্য | 

সায়্যাার্ষেযরা বলিয়া শিয়াছেন। নিগুণ ঈশ্বর হইতে কিরূপে সগুণ প্রজগ' 
উৎপন্ন হইল? 

কোন কোন বৰাক্জি বলেন) হতে কেহ ৭1 সখী ও কেছবা জুঃখী হইয়। 

থাঁকে | যদি ঈশ্বর নৃষ্টি করিতেন) তাঁছা হইলে জীবের সুখ হ্ুুখের একপ 
বৈষম্য-দোঁষ ঘটিত না| অতএব ঈশ্বর নাই | কিন্তু যটিক'-সগ্ঘঃ বাম্পীয় 
যন্ত্র গ্রন্থকাঁবের গ্রন্থ ইত্যাদি বস্তুতে যেক্ধগ নুদ্ধি-কৌশল বিদামান আছে, 
ধাছার। এই বিশ্ব-যন্্রে তদপেক্ষা শত সমত্র গুণ কৌশল-রাঁশি দর্শন করিয়। 

প্রন্জাবান্ বিশ্ব-কারশের অন্তিত্বর অঙ্গীকার ই এবং সেই লমস্ভ অন্ত,ত 

কৌশল অনির্বচনীক়-কৌশল-সম্পন্ন নৈনর্শিক আদম নিয়মের কাধ জাঁনিয়া 
বিশ্ব-নিয়ন্তার অচিন্তা মহিমার অন্তিমাত্র আধিক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, 

সাংখাপটিতদিগের উ্লিখত আপত্তি তাহাদের অন্তঠকরশে স্হান পাঁয় না। 

তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিতে পারেন) এ আপত্তি ঈশ্বরের শ্বরূণ-নির্দারণ- 

বিষয়ে একদিন ভখাপিত হইলে রঃ পারে) কিন্তু তাহার অন্তিত্ব-নিক্ূপণ- 

বিষয়ে কোন রপেই নিয়োজিত ছইতে পারে ন' | 



উপক্রম ণিক1। 
এ 

ধার | বঞহীনন আহ তন্ঘহান লল্তহ দহ ফুলটি জাহীম্ানদাতালক্ধাহথ্থ 

মনি নিঅনীক্কি | 

কেন না গ্রতোক বস্তরই উপাঁদাঁন-কারণ ঈ*ঈ থাঁকে এইরূপ নিয়ম আঁছে রা 

যেমন মৃত্তিক! ঘটের ও সুত্র পটের উপাদান | 

লাম, লাহ্ব্যন্তত্রঃ || 

রঙ লাগযপ্রব্চন | ১ | ১২১ সুত্র | 

কারণে লয় প1ওয়াকে নাঁশ বলে। 

এই কয়েকটি হ্বত্রের তাৎপর্য এই যে, প্রথমে কিছু ন! থাকিলে, 
অকশ্মাৎ অদনি কোন বস্ব উৎপন্ন হইতে পারে ন1!। সকল বস্তই 
পূর্ব-স্থিত কোন না কৌন বন্ত হইতে উৎপন্ন হয় ; যেমন মৃভিকা হইতে 
ছুট, ঢু্ধ হইতে দধি, রজত ছইতে মুদ্রা ইত্যাদি। 

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে. সে সময়ের পক্ষে এই ভাৰটি 
অতীব প্রগাঢ় । ইছ! কপিল খধির গুকতর চিন্তার কল। উপ্লিশিত স্তর 
গুলির ভাঁবার্থ পর্যালোচনা করিয়া! দেখিলে বোধ হুর, মহুধি যেন 

বুদ্ধিযোগে জগতের স্জন-রছস্যের তল-্পর্শ করিতে উদ্ভত হইয়াছেন । 
কিন্ত তাহার উপায় নাই | 

নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন। বং অচেতন- হি অথাৎ জড়। 
ইচছারই পরিণাম অর্থাৎ বিকার ছারা জমুদায় বিশ্ব-ব্যাপার উৎপন্ন 
হইর'ছে। 

এই প্রক্কৃতি আদি কারণ; ইহার আঁর কারণ নাই। কপিল ইহাকে 
ভমুল-মূল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । 

ব্ুৰী ব্রন্বালানা্ব্রন্ৰ আম । 
সাখ্যপ্রবচন | ১৬৭ সুত্র। 

মূলের অর্থাৎ প্ররুতির মূল নাই) অতএব প্রক্কতি মূল-শুন্য | 

ফলতঃ সেই আদি কারণ হইতে ক্রমশঃ কার্যয-পরম্পরীর উৎপন্তি 
ছয় বলিয়াই, কপিল খষি তাহাঁরই নাম প্রকৃতি 4: রাখিয়াঁছেন | উহা 
আদি কারণের নামমাত্র । 

৬ পপ পাপী পাদ পা পিপাদসপপ৮ পাতা ০ তিপপীপততপাতিাশসি শশিশট তি প্াাশিস্পিশশীশসপী পপি তি শিপ পাপা ০ পালিশ পিপিপি পাপী শে এ পীপিপাত শিপ বাপিশপপিশাত শিপ 

* খেবস্ত উড হইয়া! অন্য বস্তু বুল হয়) ভাছায় নাম উপাদ'ন| 

ণ* পক্ধবীনীনি চজনে: | 

মর্দ “নসহ গ্রহ । শাখা) | 



৪ ভাঁরতবর্ধয় উপাসক-সম্প্রদায় | 

দাহব্সজ্রঙথাজল দহিলিপ্তলি ঝত্মালালন্ । 

সাস্তরঃপ্রবচন |১1|৬৮ স্ত। 

কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরায় অন্য কারণ এইরূপ যদি 

কারণ-পরম্পরা থাকে ভা! হইলেও এক স্ছানে শিয়া কারণের পর্য)বসান 

হইবে | প্রকৃতি সেই আদদি-কারণের সংজ্ঞামত্র বই আর কিছুই নয় % | 

যেমন ছুষ্ধ হইতে দধি। দি হুইতে নবনীত ও নবনীত হইতে ঘৃত 
উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, সকল বন্তুই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে এ প্ররুতিরই 
পরিণাম দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। জগতের যাবতীয় পদার্থ মূল 
প্রক্কতিরই কার্য্য-পরম্পরা মাত্র প'। 

জগতের বস্ত্র সমুদায়ের উত্তম, মধ্যম, অধম তিন প্রকীর স্বভাঁৰ দেখিয়া 
মহর্ষি কপিল উচ্থার মুল-স্বরূপ উত্তম) মধ্যমঃ অধম তিনটি গুণ স্বীকার 
করেন » সন্ত রজঃ ও তমঃ| পূর্বোক্ত মূল প্রকৃতি এই তিনের সাম্যাবস্থ 
বলিয়! উক্ত হইয়াছে | 

কাক্নবজক্াালব্বা ব্বাকঘানহ্সা জলি । 

সাঞযপ্রন্চন |১ ৬৬ স্বর 

প্র্লুতি মত্ত রজঃ ও তযোওণের সান্যাবচ্ছা-শ্বরূপ | 
| প্রতি জড় পদার্থ, অথচ কিরূপে গুণের স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত 

হইয়াছে এ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। সংশর কেন? বুদ্ধিমান 
৯ 

. ৪ রে 

৯ঢজনিবিক্কে মৃন্বন্ধাহব্ব্য ধত্যালাললিন্গ: || 

পিজ্ঞানভিক্কু "কত ভাষা | 

পণ অহুনাতন বিচ্ানবিহ সর্ধঘ-প্রধাম ইদুরোপীয় পওত-সম্প্রদায়ের চষ্টি- 

বিষরক মভ + কিটদহণে কি এই পাধা-মতেব আন্থরূপ বোধ হয় না? তাহার! 
বলেনঃ বেঘন শুক কীট রূপান্ররিত »ইয়। গ্রঙ্গাপরতিতি উৎপন্ন ছয়) সেইরূপ 
এক বন্ত ও এক প্রাণী পণরশত হুইয়' জন্য সন্ত ও আন্য প্রাণী উৎপন্ন ছইয়া 
আপিয়াছে | কপিল খনি তাছাদের এ মতের একটি সঙ্কুচিত অস্কার রোপণ 
করিয়। গিয়াছেন একথা বলিলে কি ধলা ষায় ন'? 

এপ এপি দিপিত০০ ০৯ ০০০িল ্ ক ৫৭ সস উরি এ এপিদিত এ লি ৯৪ ০88 4৮5 ১৯518 5৮০ 

ক্র 1111015 90185118010), 
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বাক্তিরা অক্রেশেই বলিতে পারেন, এ কথাটি তো বুঝিবাঁর কথা নয় | 

কিন্ত সহস। শুনিলে, এ বিষরটি যতদূর অবোঁধ-্ীম্য বোধ হয়, বাস্তবিক 
ততদূর নয়। মচরাঁচর গুণ শব্দের যেরূপ অর্থ প্রচলিত আছে, সাখ্য- 
শাস্্রোন্ত এ তিন গুণের সেরপ অর্থ নয়। এ তিনটি উত্তম, মধ্যম, 
অধম তিন প্রকার বস্ত-স্বরূপ | লোকে যেমন গুণ অর্থাৎ রজ্জু রঃ 
গো-মহিষাঁদি পশু বন্ধন করে, সেইরূপ, পুকষ অর্থাৎ জীব এ সন্ত 
রজঃ প্রভৃতি তিন বন্ত দ্বার! বদ্ধ হইয়া আছে এই নিমিত্ত এ তিনটি রথ 
১৭ লি উল্লিখিত হইয়াছে । অতএব সাঁঙ্য-শাস্ত্রোন্ত এ তিনটি গ 
প্ররূত গুণ নয় ; গুণ-বিশিষফ বস্তু | 

ঘন্তাহীনি নুন্যান্মি ন অযদিজ্ধা ঘৃত্যা: ঘতীশব্বিমালবক্জান্ শ্ববন্তল- 

স্যহতাকিমনান্ধত্াস্ম | নদেল হাক স্ন্সাবী স্ব ভ্তয্মক্হ: ত্তৃদীদন্ধহয- 

ান্ স্বহদদম্হন্ধলিন্ যাকক্ধনা বিজ্ঞ, লিক্মাতাস্্ব দয্ভন্রন | 

ল'হথ্যপ্রবচন্-ভাষা | 

সত্ত্ব, রঙ্গ”) জম এই তিনটি পদার্থ দবাঠ বৈশেধষিক-ঘতানুযাঁয়ী গুণ নয়) 
কেন ন' তাহার] সংযোগ) বিয়োগ» লঘ্বত্ব) চলত১ গুরুজানদ গুণ-বিশিষ্ট | লোকে 

যেমন গুণ অর্থাৎ রঙ্জজ, দি বন্ধন করেও সেইরূপঃপুরুষ অর্থাং জীবাস্মারূপ প 

সেই সত্বার্দে তিন দ্রব্য প্রস্তুত মহত্াদি * ত্রিগুণ রজ্জ, দ্বারা বদ্ধ রত 

আছে, এই নিমিত্ত লাথুযু ও বেদাঁদি শান্ত সেই তিন দ্রব্য গুণ বালয়! 
ব্যবহৃত ছইয়ছ | 

জগতের চেতনাচেতন সমুদায় বসন্তে এ তিন গুণের শক্তি লক্ষিত 
হইয়া খাকে; যেমন সত্ব গুণের শক্তিতে অগ্নির উর্ধ-শীতি এবং 
মনুষোর সুখ ও পুণের উৎপত্তি হয়| রজোগুণের প্রভাবে বায়ুর 
প্রচণ্ড বেগ এবং মনুষ্যের পাপ জন্মে। তমোঁগুণের পরীক্রমে জল ও 

মৃন্তিকার অধোখতি এবং মনুষ্যের ঘুতা ও মনস্তাপ উৎপন্ন হয় | 
এই তিনটি গুণের কাধ্য ও পরম্পর সম্বন্ধাদি লইয়া সাছা/-শাস্ে 

সবিশেষ আন্দোলন সহকারে অনেক তর্ক, বিতর্ক, বিচার ও সিদ্ধান্ত 
আছে। সেই সমস্ত কুটিল ও জটিল অবাস্তবিক বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিলে, 
পাঠকগণের অন্ুখ বই শ্বুখের বিষয় হইবে নাঁ। ফলতঃ একবার 
মনে হয়, চিরকাল এই সমস্ত ভ্রান্তিভীর বছন করিবাঁরই ব' 
প্রয়োজন কি? পুনর্বধার ভাবি, ইভিছাস-রচয়িতীদিগকে সত্য 
মিথ্যা সকলই কীর্তন করিতে হয়। হৃর্য-জ্যোতিঃ বিশুদ্ধাশুদ্ধ সকল 

৮ পীর্ীশিপলকিত পিএ ০ তি শা ১ সি িপাশাটিিপপীপশিটিত পিপি শি ও 

+ মঙ্থত্ুত্ত্বের অর্থ পশ্চাং দেখিতে পাঁছবে | 



, ভাত্রতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

বন্তুই স্পর্শ করিয়! খাকে | মানবীয় মনের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিলে 
কখন ব। ুখী ও কখন ছুংখিত হইতে হুয়। এই পুম্তকের অধিকাংশই, 
তো! ভ্রান্তি-ভুধরের বর্ণনা বই আর কিছুই নয় মানুষে বুঝি এ অতি 
হূর্ভেদ্য ভূধর-শ্রেণীর বনুতর শৃঙ্গ অতিক্রম না! করিলে, তত্ু-তুবন আরোহণ 
করিতে সমর্থ হয় না| অনেকেই ভূগুপাঁত-ঘটন। প্রযুক্ত চিরদিন 
পর্ন্ঘতে পর্বতে লুঠিত হুইতে থাকে। 

পুকষ চেতন-ম্বরূপ, কিন্তু পখ-ছ্ঃখাদি-শৃন্য। ইনি অপরিণামী 
অর্থাৎ বিকাঁর-শৃন্ত, এবং অকর্তা অর্থাৎ কোন কার্ধ্যই করেন না | 
সমুদায় বিশ্বঁবব্যাপারই প্রক্কৃতির কার্য । এই পুকষই প্রাণীদিশের 
আত্মা-স্বরূপ ; ম্ুতরাং যত প্রীণী, ততই পুকৰুষ বঙ্গিতে হয়। কপিল 
খষি জগতের সচেতন অচেতন ছুই প্রকার পদার্থ দেখিয়া তাহার মূল- 
স্বরূপ এঁ ঢুইটি পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বোধ হয় ! 

এ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ। লৌহ যেমন চুদ্ঘক-সমীপস্থ * 
হইলে চুম্বকের দিকে গমন করে, সেইরূপ, প্ররুতি এ পুৰষ-সন্ধিধান প্রযুক্ত 
বিশ্ব-রচনীয় প্রবৃত্ত হইয়া থাঁকে। পঙ্কু ও অঙ্গ প্রত্যেকে যেমন স্বতস্থ 
স্বতন্ত্র ইচ্ছামত কৌন স্থানে গমন করিতে সমর্থ হয় ন", কিন্ত যদি 
অন্ধ ব্যক্তি পঙ্ুকে নিজ স্থন্গে আরোহণ করাইয়া! তাহার প্রদর্শিত 
পথ অবলম্বন করে, তাহা! হইলে উভয়েই নির্দিষ্ট স্াঁনে উপনীত হইতে 
সক্ষম হয়| সেইরূপ, প্ররুতি নিজে জড় হইলেও পুৰুষ-সহযোগে 
মংসার-ব্যাপার সম্পীদন করিতে সমর্থ হইয়| থাকে | 

সাঙ্থ্য-শাস্ত্রকাঁর এঁ প্রকুতি পুকষ প্রভাতি পঁচিশটি পদার্থ স্বীকার 
করিয়া তাহার নাম তত্র রাঁখিয়াছেন। সেই পচিশ তত্ব এই ; প্রকৃতি, 
পুকষ। মহৎ ৯%, অহঙ্কারি প, মন, এবং পশ্চাল্িখিত পঞ্চ মনাডৃত, পঞ্চ 

জ্ঞানেক্ড্রিয়, পঞ্চ কর্মেক্দ্রির ও পঞ্চ তশ্বাত্র | 
মহাঁভূত জ্ঞানেন্ত্রিয় কর্মেন্দরিয় তন্মাত্র 
মৃত্তিকা ... ১, চি: 75545 পরল 

জল ... :.. 2 কর্ণ... 358 পদ. পন 

বায়ু ...... ... নাপিকী ৯০ বাকি 0222 225 গঙ্গ 

রা ক ররর রি 5483 448 স্পর্শ 

৪8148 .. উপস্থ ... ১১১১১ শাক 

এই টব এ পঁচিশ ও তত্বের সং খ্যা আছে, এই নিমিত্ত ইহ! সায- 
দর্শন বলিয়া! প্রসিদ্ধ হইয়াছে | 

*মছত্ত্ব ুদ্ধি-স্বরূপ। ] তদ্ধার লারা যাঁৰভীয় বিষ বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্যতা নি নির্ধারিত ছা ছয় | 

1 আমি করিতেছে আঁমাব গৃহ)আামার পু) আমি ধনী, আমি পণ্ডিত 
ইত্যাদি অভিমান | | 



উপমক্তুণিকা | ধ 

যে অবস্থার সত্ব রজঃ ও তমঃ সমান ভাবে থাকে, অর্থাৎ উহার 
কোন গুণের উদ্দ্রেক ব! ক্রির] থাকে না! সেই অবস্থাকে তাহাদের সাধ্যাবস্থা 
সলে। পরে ক্রমশঃ গুণের উদ্রেক হইয়া জগতের স্যনি হইতে থাকে। 
সাঙ্য-শাস্ত্রে যেরূপ স্থন্টি-প্রক্রিয়। লিখিত আছে, পশ্চাৎ বিবরণ কর' 
যাইতেছে । 

«প্রকৃতি হইতে মছত্তাত্ের উৎপত্তি হয়, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ছয়, 
* সত্-গুণোজিক্ত এ অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেব্ড্িয়। কর্শেক্্িয় ও মনের 
উৎপত্তি হয়, রজোগুণোড্রিক্ত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্সাত্র জন্মে, এবং 
পঞ্চতন্বাত্র হইতে পঞ্চমহাডৃত জন্বে। তাহার৪ প্রণালী এইরূপ; 
শবদ-তন্বাত্র হইতে আকাশ হয়, আকাশের গুণ শব | শব-তশ্বাত্র ও 
স্পর্শ-তম্বাত্ত এই উভয় হইতে বায়ু জঙ্বে, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ 
এ ছুই তম্মাত্রের সহিত রূপ-ত্বীত্র হইতে তেজ জন্মে, তেজের গুণ শব্দ, 
স্পর্শ ও রূপ। এ তিন তণ্বাত্রের সহিত রস-তন্বাত্র হইতে, জল হয়, 
জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ জাঁর রস। এঁচারিটি তশ্বাত্র সহকারে 
গন্ধ তথ্বাত্র হইতে পৃথিবী হয়, পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ» রস ও 
শান্ধ। এই পঞ্চ মহাভূত হইতেই চতুর্দশ ভুবন ও তদন্তর্ববর্তীঁ কার্য্য- 
জাত হয়।” 

সাথ্য-শাস্বের ফ্লৌন কোঁন অংশে সমধিক বুদ্ধির প্রাখ্য্য প্রদর্শিত 
হইয়াছে তাঁহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অংশটি নিতান্ত মনঃকপ্পিত 
একথা! এখন বলা বাহুল্য । যে সময়ে, ভূমগুলে বিজ্ঞীন-রাজোর 
পখ-প্রদর্শক বেকন্ ও কোস্তের জন্ন হয় নাই, পে সময়ে আর অধিক 
প্রত্াণশ করাই বা! কেন? 

সাঞ্য-পঞ্ডিতের সংসারের যাবতীয় তাপ অর্থাৎ ছুঃখ তিন ভাগে 
বিভক্ত করেন; আধ্যাত্মিক, আঁধিভৌতিক ও আঁধিদৈবিক| 
জ্বরাদি রোগ, প্রিয় বন্র বিয়োগ ও অপ্রিয় বন্তর সংঘটন, এবং কাঁম, 
ক্রোধ, লোভাঁদি দ্বারা যে সকল ছুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম 
আধ্যাত্বিক হুঃখ। অগ্নি, বাঁযু, জলাদি স্থাবর এবং পশু, পক্ষী, কীটাদি 
অস্থাবর বন্ধু হইতে যে সমস্ত ছুঃখ-ঘটন! হয়, তাঁহাকে আথিভৌতিক 
দুঃখ বলে। শীতি, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, বজ্ঞপাঁতীদি হইতে উৎপন্ন ছুঃখ 
সয়ুদায় আধিদৈবিক ছুঃখ বলিয়া! উল্লিখিত হয়। 

ন্বনম্রন | আমন আমিমীনিজদ্ ক্আছিত্নিক্ধঈনি | মল্গাচঘা- 

নিজ প্রিবিথ খারীর আনধন্বনি । ম্বাকীহ ঘারসিন্স্্ী ঘরিদব্স অজন 

ভন্বহানিত্বাহাকি । লালন দিবরন্বিষীনাদিবন্তমীন(তি | ক্সাছিমীনিক্ক ব্যক্তি 

মুনলাদলিলিন্ম অন্তত্ঘদঘ্ন্মেদদ্বিষণী ঘন ঘন্ধঅ মা অনৃষ্ধাত ন্ভ্বনজব্সা- 



৮ ভাঁরতবর্ধায় উপাঁনক-সম্প্রদাঁয় | 

সতা্ইক্ঘ( অতোযুলাক্ত লত্বহজাল্িজ্ল ব্য: বন্ধাযাহ্ দান | ভ্ঞাি 

হবিজ | ইালামিহ্ উনিজ্ধ | হি: দজহনীনি শ্বাকৃৰ লৃখিজন্ অত্রজাহন 

যীনীদ্ঘখালঙনীথলিদালাহিদ্ধল || 

ঈশ্বরকৃষ্খ-প্রণীত সাংখ্যকারকার অভ্তর্গত প্রথম কাঁরিকার গোঁড়পাদ- 
কৃত ভাষ্য । 

হঃখ তিন প্রকার + আধ্যাত্বিক, আধিভেোতিক ও আধিদৈবিক। এ 
আধ্যাত্মিক হুঃখ ছুই প্রকার ঃ শারীরিক ও মানসিক। বাত, পিত্ত ও শ্রেক্ষ 
ধাতুর ব্যতি ক্রম-জনিত জ্বরাঁতিসার প্রভৃতি রোগের নাম শারীরিক ছুঃখ | 
ত্ী পুন্র, ধনাদি প্রিয় পদার্থের বিযোধ এবং কারারোধ ও কলক্ক-রটনাদি 
অপ্রিয় ঘটনার নাম মানসিক হুঃখ | জরাযুজ, অগুজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্ব- 
জনিত চারি প্রকার ছুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। তাহা মনুষ্য, পশ্ড, 
মৃগী, পক্ষী, সরীস্থপ, দংশ, মশক, উৎকুণ. মতকুণ, মৎস্য, মকর, কুম্্রীর ও" 
রক্ষা স্থাবর বন্ত হইতে উদ্তত হয়| দেবতা অথব1 দিব অর্থণৎ আকাশ 
হইতে উৎপন্ন ছুঃখকে আধিটৈবিক ছুঃখ বলে ও যেমন শীত, উষ্ণ, বাত, 

বর্ষা, বজপাতাদি নিবন্ধন হহখ। 

ব্ক্তিমাত্রেই এই তিন প্রকার তাপে সন্তপ্ত। মনুষ্যদিণকে এই 
ত্রিভাপ হইতে মুক্ত করা পাখ্য-দর্শনের প্রধান উচ্দশ্য। 

কৃত্লআমিলালা লিন্াবঘা ।। 

ভিবি*-ছুঃখ-বিনাশের সপাঁয় জিজ্ঞাস্য | 

বিবেক অর্থাৎ তনৃজ্ঞানই এই রূপ মুক্কি-সাধনের একমাত্র উপায় 
জীবের নুখ-ছুঃখ পুর্রোলিখিত মূল প্রকৃতির কার্ধ্য। এঁ উভয়ের 

নিঃশেষে নিরৃতি ছওয়াকেই মুক্তি কছে। তত্রজ্ঞান এ মুক্তির কারণ। 
প্রকৃতির সহিত পুকষের ভেদ-জ্ঞানকেই তত্বজ্ঞান বলে । 

এই দর্শনের মতে ধর্ম ছুই প্রকার ; অভুযুদয়-হেতু ও নি£শ্রেয়স-হেতু। 
যঙ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম-নাধন হয়ঃ তাহাকে অতুদয়-হেতু বলে) 
ভদ্দারা এহিক ও পারত্রিক সুখ সম্পন্ন হয়। অফটীঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান 
দ্বারা যে ধর্মের উৎপত্তি হয়, তাহাকে নিঃশ্রেয়স-হেতু কছে ; তদ্দীর তত্ব- 
জ্ঞান উৎপন্ন হইয়। মুক্তি-লাভ হয়| 

যেরূপ জ্ঞানের আবির্ভাব হুইলে মুক্তি-লাভ হয়) ঈশ্বরকু্ণ তাহার 
পশ্চাল্লিখিতরূপ বর্ণন করিয়াছেন | 

হত্র নধ্যান্পাধাজাক্মি নম লান্নিন্মদহিখেদ দ্বলিদণ বা ্রিদ্ব' 

বীনত্রমন্মন্ুনি সাললু । 

সাহখ্যকাঁরিকা | ১ | 

নাংখ্যকারিক! | ৬৪| 



.$৪ তারতব্ধীয় উপানক-সপ্গ্রদায়। 

নাছ তান্কাঘন থান লাস্ছি শীলন্ত বহন । 
মহাভারত | শাস্তিপর্ব | মোঁক্ষধর্স | ৩১৮ অ | ২ 1 

পী্য বিদ্যার পর আঁর বিদ্যা নাই | যোগ-বলের পর আর বল মাই]. 

পশ্চাৎ দেখিতে পাওয়া! যাঁইবে, মনুসংহিতা-রচনাার সময়েও সা্ধয- 
দর্শন প্রচারিত খাঁকিবাঁর বন্ছুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়! থাকে। 

কপিল সগ্ধর-বংশ ধস করেন * এইরূপ লিখিত আছে । গঙ্গাসাগরে 
-কুপিলাশ্রম নামে একটি স্থানও বিদ্যমান রহিয়াছে | প্রতি বৎসর তথায়, 

তক মীসে ও মকর সংক্রীস্তিতে মহাসমারোহ পুর্ব্বক ভীহার পৃজ। হুইয়। 
/কে। কপিল নুপ্রসসিদ্ধ নাঁস্তিকতীবাঁদী হইলেও, স্বধর্্ব-পক্ষপাতী হিন্দুজী- 
র পুজ্য হয় রছিয়াছেন ইহা! সামান্য কৌতুকের বিষয় নয় 

4 কপিল-প্রনীত সাষ্তাপ্রবচন ও তত্ুসমাস, বিজ্ঞানভিক্ষু-রুত সাঞ্্য-সার 
ও সাধ প্রবচন-ভাঁব্য, ঈশ্বরকফ-ক₹ুত সাংখ্যকারিকা, গৌড়পাদ-ককত সাধ্থ্য-. 
কারিক।-ভাষ্য, নারয়ণতীর্থ-রুত সাধ্যচক্দকা» ত্রিতনিবা্দী বাচম্পতি- 
মিশ্র-কুত সাঙ্খতত্বকৌযুদী ইত্যাদি অনেকানেক সাধ্যশাস্ত্রে এই দর্শনের 
বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

এপি পাপা 

 পাঁতগুল দর্শন । 

পতঞ্জলি মুনি এই দর্শন প্রবর্তিত করেন এই নিমিত্ত ইহাকে পাতঞল 
দন বলে। ইছণ যৌগী-শীস্ত। 

সাঙ্াদর্শমের সহিত এই দশ্নের অনেক বিষয়ের একা আছে। কপিল 
যেমন প্ররতি পুকষ প্রভৃতি পঁচিশটি মূল তত্ব স্বীকার করেন, পতঞ্জলিও 
সেইরূপ অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ এই যে, কপিল মুনি ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন নাই, ৫ বিশ্বীতীত বিশ্ব-নির্মাত। সর্বব্যাপী 
সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সত স্বীকার পূর্বক মনুষ্যের পরিত্রাণ-সাধন 
উদ্দেশে যোখশাস্ত্র প্রবর্তন করেন। এই নিমিত্ত পাতঞ্জলদর্শন সেশ্বর ও 
কপিল-দর্শন শিরীশ্বর সাখ্যদর্শন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া খাকে। 

পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর লইয় ষড় বিংশতি তত্ব হয় | তিনি বলিয়া খিয়া- 
ছেন, জগদী খর ম্মেচ্ছানুসাঁরে শরীর ধারণ করিয়া জগ্নৎ নির্মাণ করেন | 
অতএব উাছান্তক একরপ সীকারবাদী বলিলেও বলিতে পারা যায়। 

ঙ্ ৯ ভাখবজুরাপকং ও। এই ফথাটি অবিশ্বীল করিকা শিয়াছেন | তিনি এই-* 
র্প বলেন, রাজপুত্র সুনির কোপাঁনলে দ্ধ হইয়াছিল এ প্রাবাদটি সত্য নয় | 
খিনি মু লোকের ভব-সমুদ্র উত্তরণ উদ্দেশে সাঞ্কারূপ নৌকা গ্রস্ত করিয়া" 
ছেফ$তিনিই ফিরূপে ক্রোধের বণীভূত হইতে পারেন1- ভাগবত | ১1৮১২৩১৩। 



উপক্রমণিক1। 

শ্রইরূপ তত্বীন্ুশীলন করিলে, আঁমি নাই; আমার শরীর নাই, কেন 
1 আমি ভিন্ন শরীর ভিন্ন; আমি অহঙ্কার-বর্জিত এই. শেষ-সিদ্ধান্ড 
স্বরূপ এবং নিঃসংশয্লিতা-প্রযুক্ত বিশুদ্ধ একমাত্র জ্ঞানটি উৎপন্ন হয় 
(এই জ্ঞানে মুক্তি ছয় 1) 

চিরকাল হিন্বু-সমাজে বেদের কি অতুল প্রন্াঁব ও দুর্জয় পরাক্রমই 
চলিয়! আদিয়াছে! কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব অক্েশে অস্থীকাঁর করিলেন, 
কিন্ত বেদের মিম অগ্রীন্থা করিতে পারিলেন ন1| তিনিও বেদার্থ এমা 
“ণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন 

৮৮ ॥ 
লা্াপ্রবচন |১|৯৮ সুর | 

মাঘ --স্িহ্েসমাঁকীলা ঘিপ্তক্ঘহ্য অধাহঙ্থ | 1 

বেদবাঁক্যের অর্থেপদেশ প্রমাঁণঃকেন না! তদশিয় কর্ত। যথার্থ অর্থ জানিতেন রি 

সাধ্য একটি প্রাচীন দর্শন ৮ সুপ্রসিদ্ধ উপনিষত। মহাভারত ও অন্যাঁন। 
'নেক শাস্ত্রে উছার প্রসঙ্গ অছে। 

লিমীগলিম্দালা স্ঈনলস্বললান? 
হজ্জীবক্লাঁ আবি্থানি জানাল্। 

নন্ জাব্য্থ গ্যাহ্জতীলাধিমক 
৬ ] ৬ 

কালা বনে হুত্য- 
স্বেতাঙতয়োপনিষত |৬/১৩ | 

বহিনি লযুদয় অনিতা বন্ধর মধ্যে নিত্য ও লমত্ত সচেতন পদার্থের চেতন" 

স্বরূপ এবং বিনি এক ছইয়াও বন্ধ জীবের কাখন| পুরণ করেন সেই লাস্ত্যাযোগের 
অধিগম্য ও কারণ-স্বক্ূপ ঈশ্বরকে জাশিতে পায়িলে লকল পাশ হইতে মুক্ত 
ছওয়] বাঁ | 

কেবল সাঞ্খযযোগ কেন? এ যোগ-প্রবর্তক কপিল খধির নাম পর্যাস্ত 
উপনিষদে বিনিবেশিত আছে | 

্ি সবল জাদিবা স্থান ্মাননিমন্দি। 
| শ্থেতাস্বতরোপনিষতৎ1 ৫1২! 

যিনি প্রসূতি কপিল খধিকে প্রথগে জ্ঞান দ্বারা পোষণ করেন | 

মহ্থাভারতীয় শাস্তিপর্ষ্বে সাখ্যযোগের সবিশেষ বিবরণ ও যার 
নাই প্রশংসাবাদ সন্গিবেশি ত আছে *% | 

ঈশারিপর্ধ | যোক্ষধর্ম | ২২২-২২৫ অধ্যার | 

রং 

০০৮ 



 উপক্রমণিকা। ০,» এ? 

ঘি হত ঘংক্েস্থহঃ জিহবন্ধীরিদাামবীঘসাত) স্তঘ? অন্ত 

বিক্মাগ্জারনখিতার ববিতা স্বষাযান্্াই রঘঘালানাঁ 

মাগবোনতাঘ | ৫ 

 সর্বদর্শনসংগ্রহ পাস / 

পরমেস্টর ফড় বিংশ তত্ব লেই পুরুষ ক্লেশ+% কর্ণ, বিপাক ও আঁশয়ন 

বর্জিত ).বিশ্ব-রচনার্থ স্বেচ্ছান্ু মারে শরীর ধারণ পুর্বর্ষক বৈদিক ও লৌকিক সম্প্র- 

গায় প্ররর্তিত করেন এবং লংলারানলে দহ্যযান সিন প্রতি অনুগ্রহ 

প্রকাশ করিয়া থাকেন | 

মনুষ্যের নানারপ চিত্তরত্তি আছে এবং মেই পমন্ত বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন 
বিষয় নির্ধারিত আছে; ফেমনদশনের বিষয় রূপ, শ্রবণের বিষয় শব্দ, 
আণের বিষয় গন্ধ ইত্যাদি। অন্তঃকরণকে এ সকল বিষয় হইতে নিরৃত 
করিয়া পরমেশ্বরাদি ধ্যেয় বন্জরতে সংস্থণপন পূর্বক তন্াত্র ধ্যান করাবে 
যোগ বলে। এ যৌগের যম নিয়মাদি আটটি অঙ্গ আছে। পাঠকগঃ 
এই পুস্তকের অন্তর্গত যৌগি-সম্্রদীয়ের বিবরণ-মধো তাহার সবিশেং 
বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবেন। 

পাঁতঞ্জলের মডেও ততৃজ্ঞান দ্বারা যুক্তি-লাঁভ হয়| পুঁকব অর্থাৎ জীবাত 
জড়ময় জগৎ হইতে নিতান্ত পৃথকৃভূত এইরূপ জ্ঞানকে ততুজ্ঞীন বলে | ইছা 
অন্য একটি নাম বিবেকথ্যাতি| স্ফর্টিক যেমন ম্বভাবতঃ শুভ্র, সেই র' 
জীব স্বভাবতঃ চিশ্বয়মাত্র | অঅজ্ঞানবশতঃ সংসারে প্ররত্ত হইয়! আমি সুখ 
আমি হুংখী, আমি কর্তা ইত্যাদি বোধ হইতে থাকে! উল্লিখিতরপ ত 
জ্ঞানের উদ্রেক ছইলে অজ্ঞান রহিত হুইয়। কেবল এ চিম্বয় স্বরূপই বিদ 
মান ধাকে। ইহাঁকেই কৈবল্য ও ইস্থাকেই মুক্তি বলে। ধীহীর ততৃজ্ঞা 
সম্পয় হইয়াছে তাহার এইরূপ বোধ হইতে থাকে, আমি যাহ কিছু জা 
হার জানিয়াছি, আমার সমুদয় কেশ ও সমুদয় অনিষ বিন হইয়া 
আমার বুদ্ধির ৭ কল চরিতার্থ হইয়াছে, আমার ততুজ্ঞান' উৎপন্ন 
সমাধি নুসম্পন্ন হইয়াছে, এবং আমার প্রক্কত স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। 

এক পতগঞ্জলি পাঁণিনি ব্যাকরণের ভাষ্য করেন। 
ফণিভাষ্য ও মহাভাষ্য বলিয়! "প্রসিদ্ধ আছে | এ গ্রন্থ জুব্দর কৌঁশ 

* ক্রেশ পচ প্রকার 3(১) অনিত্যে নিত্য-যোধ। হে সুখ-বোধ ইড্যা 
অম,(২) আমি €দহাদির স্বরূপ এইরপ বোধ) (৩) রাগ,(8) থে, (ধ ) মরপ-হা 

প'বিপাকের অর্থ জন্ম, আয়ু ও দুখ-ছূঃ খ-ভোগয়প কর্ম-ফল | 

£& আখের অর্থ কর্ম-জনিত বাদনা-নাঁমক লংস্ার-বিশেষ | উহ! অ 
ঘয়ণে অবক্থিতি করে এবং উৎ হইতে কর্স-ফলের উৎপত্তি হা | 



১২ : ভারতবধীয় উপানক-নগ্রদায়। 

ক্ষমে ধুপুঃফিতীয় শতাব্দীর প্রতমার্ে বিরচিত বলিয়া! প্রতিপর হইয়াছে* ) 

৯ অভিমন্থ্য নাঁষে এক নৃপতি ন্যুনাধিক বাট থৃষ্টাঝে কাশী ক্লাজে রাজত্ব 
করেন ) তিনি তথায় পতগলি-কৃত পাপিনি-তাষ্য প্রচারিত করিয়া যান 
অতএব এ লময়ের পুর্বে উহা বিরচিত গু প্রচলিত ছয় বলিতে হইবে | 

ইহ! হইলে, পঙঞলি এ লময়েয পুর্বকার লোঁক বলিয়া! অবশ্যই পরিগণিত হন | 
তাহার কত পুর্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন, এধন তাহ লিখিত হইতেছে | 

পতজীলি মহাভাঁষ্ের উদাহরণ-স্ছালে লিখিয়াছেন॥ তাঁহার লমক্ক়ে হবনের। 

অযোধ্যা নগর ও মাঁধ্যমিকদিশকে অবরোধ করে | 
পাশিমি ব্যাকরণে এই একটি সত আছে যে) 

ঘঅনভানন হু | 

৩২ ১১১। | 

_ অনদঃতন ভূতকালে,অর্থাৎ অদ্যকার পুর্ব-টিত বিষয় বুঝিতে লঙ৯: সংজ্ঞক 

বিভদ্ধি হয়) 

ঘহীছ বব ঝীজবিপ্মাহী ঘুষীহ্ ইপবিগই | 

কাত্যা়ম-কৃত বার্তিক | 

যদি কোন বিষয় লোক-গ্রসিদ্ধ হয় ও বার পরোক্ষে অর্থাৎ অনাক্ষাৎকারে 

উপক্থিত হইয়া থাকে, অথচ তাঁছ! কর্তৃক দৃষ্ট হইলেও হইতে পারিত। তাঁছ! 
হইলে সে ক্ছলে এ লও সংজ্ঞক বিতক্তি হইবে | 

পণ্গ্রুলি ইঘর ছুইটি উদাহরণ প্রদর্শন করেন তাছার একটি এই যে 

 ম্যছত্হানন:বাজীনভ || | 

যবমে অযোধ্যা অবরোধ করিয়াছে । অপর একটি এই যে, 

ঘ্হত্যহাযলীঘাঞ্ঘনিন্ান || 

বনে মাধ্যমিকদিগফে (অর্থাৎ মধ্যদেশ্পিয় লোকদিগকে অথবা মাঁধামিক 

। নাঁষক বৌঁছ লম্প্রদায়কে) অবরোধ করিয়াছে প' | 

ক পাঁপিনির লঙ মুধবোধে খ্ী বলিয়া উক্ত হইগ্সাছে 

পৃ মাধ্যমিক শবেোর একটি অর্থ মধ্যদেশীয় | এ দেশের উতর লীম! ছিম।- 

প্র, দক্ষিণ লীম! বিস্ধ্যাচল। পঞ্চিম লীঘ বিনশন অর্থ কুরুক্ষেত্র এবং পূর্ব 

লীনা পয়াগ | (মহ ২1২১) বোঁছ লপ্রদায-বিপেষের নাও মাধাদিক ( 



শপ 
স্কী 

 উপক্মণিকা রি ১৩. 

উ্িধিত গ্রন্থ ও পাতজলদর্শন উভয়ই । এক তির প্রণীত বলিয়। 

যে ঘটন1 পতগ্রপির দৃষ্টি-গোঁচর হইলে হইতে পাঁরিত, তিনি তাঁছারই এ ছুইটি 
উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন | "পাঠকগণ পশ্চা দেখিতে পাইবেন, বহু পূর্বে 
ভাঁরতবর্ধীয়ের] শ্রীকদিশকেই ঘবন বলিক্প] জানিতেন | এখন) কোন্ সময়ে কোন্ 
প্রীক নর়পতি অযোধ্যা নগর অবরোধ করেন ইহ! নিনপিত হইলেই) পতগ্রঁপির 
সময় নিরপিত ছইবে | 

জগদ্ধিখ্যাত গ্রীক সঞ্রাট আঁলেকজাওার হিতে ধান করিয়। ভাঁরতবর্ধ- 
মঞ্চে পঞ্জাব দেশ পর্য্যন্ত আগমন করেন এবং সেই স্থান হইতে প্রতিনিরত হইসা 

্বদেশে ফিরিয়া যান | অতএব তাঁহার বিষয় উল্লেখে করা পতর্জলির এ ছই 
উদাঁছরণের উদ্দেশ্য ছইতে পারে না| তাছার পরে অন্য কোন শ্রীক নৃপতি 
অধোঁধ্যা নগর ও মাঁধ্যমিকদিগকে অবরোধ করিক্লাছিলেন তাছার লন্দেছ নাই | 

খৃষ্টীব্বের ২৫০ (সাপ্ধ ছুই শত ৰতসর ) পূর্বে শ্রীকেরা ভারতবর্ষের পশ্চি- 
মোতরাংশে বালখ প্রদেশে একটি রাজা ক্ছাপন করেন | এ রাজ্য ক্রমশঃ ভাঁরত- 
বর্ষের মধে; সি্ধুৎপঞ্জীব ও তাঁছার পূর্বদিকে কিয়দুর পর্য)্ত বিভ্ভুত হইছিল | 
এ রাজ্যের নয় জন গ্রীক বৃপতি ধ্১পু৪১৬০ একশত বাট অবধি খ্ঃপৃ১৮াচাশি 
পর্য্যস্ত ৭৫ পঁচাত্তর বতসর ভারতবর্ষ “মধ্যে রাজত্ব করেন | গ্প্ীসিদ্ধ প্রস্থকায 

স্টেবো! লিখিয্সা গিকাছেনঃতন্মধ্যে [নর নামক লাজ যমন! নদশির নিকট পর্য্যস্ত 
অধিকার করেন | ইদানীং মখ্য়ায তাছার একটি মুদ্রাও প্রাণ্ত হওয়! শিক্পাছে 
জীষান্ লেসেন্ অনুসন্ধান করি দেখিক্লাছেনঃ এ রাজ! খষ্টাবের ন্যুনাধিক ১৪৪ 
একশত চুয়াল্লিশ বতসর পূর্বে রাজ-লিংছাঁদনে অধিক হইম] বিংশতি বৎদ- 

যের অধিক কাল রাজত্ব কয়েন | অতঞৰ ই'হাঁকেই অযোধ্যার আবয়োধক বলিক্কা 

বিবেচন। করিতে পার। যায়| 
যে ঘটন! পতগ্রলের দৃ্টিগৌচর ছইলে হইতে পাঁরিত। তিনি তাঁছাঁরই উদ্দা- 

হরণ প্রদর্শন করিয়াছেন | গ্ৃতরাঁং তিনি এ সময়ে অর্থাৎ খ্ঃ পূ» দ্বিতীয় শতাবীর 
প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া উর্েখ করিতে পারা যায়| 

পাঁশিনির অন্ত একটি সূত্রে লিখিত আছেঃ 

অন্মাান সত । 

৩ অ,২ পা ১২৩ সুত্র / 

বর্তম*ন কাঁলে লট ৯ সংজ্ঞক বিভক্তি হয়| 
কোন্ কোনূ ক্ছলে এই বিভক্তির প্রয়োগ হইবে, পতঙলি তাহার একটি মিম 

করিয়া দেন | তিনি লিখেন, যে ক্িম়্ার আরভ হইয়াছে কিন্তু শেষ হয় নাই 
তাঁছাতেই এই বিভত্তি প্রযোজিত ছইবে | ভিনি তাহার পশ্চাললিখিত কয়েকজি 
উদাহরণ প্রদর্শন করেন | 

ঝা" 

ঈং পাঁপিনির লট, মুখবোধের কী সংজ্ঞক বিভক্তি( 



5৪  ভারতব্ীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

 ভারতবর্ধীয় পণ্ডিতগণের দৃঢ় সংক্কার আছে * 1 তাঁছ! হইলে যোগীশান্তের 
বয়ংক্রম হ্যুনাধিক ছুই সুত্র বমর হয়| কিন্তু এ উত্তয় গ্রন্থ যে এক পত-' 
জলিরই কৃত পণ্ডিতগীণের চিরসংক্কার ব্যতিরেকে তার অন্য কোন রূপ 
শ্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না| | 

ঘতভাখীসন্ট | তুত্ত বন্বাদঃ | হৃত্ক ভলনিন' আাজবাল: || 
| ০ মছাভাধা 

শস্ছলে আমর। অধায়ন করিও এন্ছলে আমর! বান করি) এজ্খলে আমরা 

গু্পমিত্রের যে বাঁজন কার | 

এই শেষোক্ত উদাহরপ-পাঠে স্পষ্ট বোধ ছইতেছে,পতজীলি যে সময়ে উল্লীধিত 
ভুতের ভাবা লিখেন সে লষরে তিনি পুম্পমিঙ্ের হজ্জে যাজন করিতে ছিলেন । 

পুশ্পমিজ্ব মশধ রাজের আধীশ্বর | মৎল্য ও ব্রদ্ধা্ড পুরাপামসারে খষ্টাবের 
১৪২ বহুসর পুর্বে তাঁহার রাজস্ব শেষ হয | ইতি পূর্বে উল্লিখিত হইক্াছেও- 

এষে যবন রাজ! অযোধ্যা আক্রমণ করেনঃ তিনি থৃষ্টান্দেন্ ১৪৪ বওসর পূর্বে 
রাজ-লেংছাঁদলে অধিকড় হছম | এই ছইটি ষটনাঁয় উপর নির্ভক্প করিয়] বিবেচন। 
করিলে এইরূপ দিদ্ধাভ ছইয়। উঠে যে, পতগ্জীলি খু পৃঃ ১৪৫ বুসরের পরে এবং 
ধ 9 পৃ.১৪১ বলয়ের পূর্ন মছাভাষ্যের 4 এ অংশ রচন। করেন -_]6000: 

€3019580159718 7150509 60 7160952-10210)0-88 0 00, 229--855 
8000 88 410915 1১8101079100% 00081 01080051৮20 909 

90190 40৭82 00: 9০6096: 1872) 0] 299--502. 

৯ ষড়,গুরুশিষ্য কাতাক্ন-কৃত অনু্কম পিকর তাঁষ্যে লিখিয়! শিয়াছেন) 

অহৃন্থীালি বাঙ্গালি গলনা্তু মমতা? | 

হ্বাহ্রর, পরীরীরীউরি।। 
| আীনান্বাজ্থ: ঘর আস্্া বীলঘাহ্ানিহালহী: | 
+. স্বীহার (অর্থাৎ পাপিনির) প্রপীত্ত বাঁক সমুদাক্স ভগবান পতলি বাঁখ্যা! 

ক্ষয়েন | ++ ফ ৯ ৫1 তিনি স্বগং যোগাঁচার্য এবং নিদান ও যোগ-শান্ের 

গণ্য়ন-কর্ত! | 

৯ পুশ্পদ্ির লংক্কান্ত প্রঘাপটি জীযুত রামক্ফগোপাল তাঙারকরের 
: প্রদর্শিত | এ রাজার রাজত্ব-কালের বতনর-সংখ্যটি পুরাপোক্ত ; কোন প্রামাণিক 
 ইতিছালে লিখিত নয়। তি তিম পুরাণে সে বিয়ে দত-(তদও দেখিতে 
পাওয়া যাক | এ লংখ্যাটি মৎস্য ও অস্থাও পুরাণাূলাঁয়ে ৩৬ ত্রিশ এবহ বা 
প্ুরাপাহ্সায়ে ৬৪ বাট্ | ( দা75009 18808 07805 1840)1% 411) 
যদিও এই উভয় সংখ্যার কোনটি একবারে অমস্তব নয় বটে) কিপ্ত কেবল 
মতস্য ও অদ্ধাওড পুয়াগায়নারে পুষ্পদিছ্ধ ও পতগপিয় লমর যত নির্টিট কার 
লেখ! হইছে) তাঁহ। নিত নিশ্চিত ও নিঃসংশর বলিয়] উল্লেখ কর! যায় না 



উপক্রমণিক! ৫, 5৫ 

পলি যোগঙ্থত্র॥ বেদব্যাস স-্কত বলিয়া দি পাতঞলভাষ্য, 
বিজ্ঞানভিক্ষ-কৃত যোখবািক, ভোজরাঁজ রণরগ্গমল্ল-কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ 

' বাজমার্তও, নাগৌজীভষ্ট-কত পণতঞ্জল-হুত্র-বৃত্তি ইত্যাদি যোখশীস্ত্রে এই 
দর্শনের মত বিরভ ও বিচারিত হইয়াছে | ৃ 

ফি 

বৈশেধিক। 

কণাদ খষি এই দর্শনের প্রবর্তক | কিছু পরেই দৃষট হইবে, তিনি বিশেষ 
সাঁমে একক্জিঅতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন এই নিমিত্ত ইহাকে বৈশেষিক 
দর্শন বলে। 

কপিল যেমন প্রক্কতি পুকষকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, কণাদ সেই- 

রূপ জল, বা, মৃত্তিকাদি গ্রভৃতি নয়টি পদার্থ নিত্য বলিয়া অঙ্গীকার 
৬৪855 7দ 

*ঈ বৈশেষিক পর্ডিতেরা ভ্রবাও গুণ) কর্ম সামান্য) বিশেষ) সমবায়, অভাব 
এই সাতটির নাম পদার্থ রাখিয়াছেন | দ্রব্য তাছারই প্রথম পদার্থ | 

গুপ।-_-গণ-পদার্থ চব্যিশটি ) রূপঃ রস, গন্গ। স্পর্শ, সথ্্যা,পরিমাণ)পৃথকৃত। 
সংযোগ) বিয়োগ। পরত্বত অপর, বুদ্ধি, সখহ্£খ, ইচ্ছা) দ্বেষ। প্রযতৃঃ (১অঃ 
আঁ, ৬শু |) শক? গুরুত্বঃ দ্রবত» স্সেছঃ সংস্কার %) পাপ ও পুণ্য | 

কণাদ প্রথম শতরটি গুণ পদার্থ গপন| করিগ়া যাঁন 7 পরে তাহার সহিত 
শেষ সাঁতা্ট সংযোজিত হয়| 

কর্ম |--লমুদায়ে পাঁচটি কর্ম ) উৎক্ষেপণ) অৰক্ষেপণ) রুকন, প্রসারণ ও 
গমন |--১ অ+ ১ আ) ৭ন্ু | 

লামান্য |--বস্তর জাতি অর্থাৎ লাধাঁরণ ধর্মকে সামান্য পদার্থ বলে? 

যেমন যটত্বঃ গোতু) পশুত ইত্যাদি | ষট-জাঁতির নাম ঘটত, শো-জাতির নাম 
গোত, পশু-ক্াতির নাম পশুত্ব ইত্যাদি |--১ অঃ ২ আঃ৩স্থু। 

বিশেষ (--বিশেষ-পদার্থের বিষয় পশ্চাঁ লিখিত হইরে |_+১অ) ২আ১৩সু | 
সমবায় |--সন্বন্ধ-বিশেষের নাম লমবায় $ যেমন গুণের সহিত গুপ-বিশিষ 

অব্যের লত্বস্ধ) দ্রবেরর লহিত তদীয় পরমাণুর লম্বন্ধ, ঘটের লহ্ছিত মৃত্িকার লমবন্ধ। 
বনের সাহছড তদীয় ক্ছুতের সম্বন্ধ) ভ্রবোর' লছিত তদীয় অংশের সম্বন্ধ) জাতির 
লাছিত তদন্ত গর্ত ব্যক্তির সন্বস্থঃ কর্তার সহিত কর্থ্ের সম্বন্ধ ইত্যাদি |--৭অ) ২আ। 

৬ স্তর | 

% লংস্কার তিন প্রকার; স্মরণ-শদ্ধি) স্ফিতিস্থাপকত1 ও বেগ | বেগ 

কিয়াদি দ্বারা উৎপম হয় | উহ! গতির ফারণ-স্বরূপ। 



টা টি পারভববার, টার 1 

পাদ দ্বাবীবিনাজ। নল ছুলি রুন্যান্থি [ 
ঠবশেষিক দর্শন | ১ ধ্যান 1১ আঁক্চিক | ৫ নুত্র! 

পু খিবী, জল; তেজ) বানু আঁকাশ। কাল, দিক্, আত্মা মন এই গুলি দ্রব্য 
. পদার্থ 

_.. পুর্কেই লিখিত হইয়াছে, বৈশেষিক শাস্ত্রের মতে এই নয়টি পদার্থই 
নিত্য *1 কিন্তু তশ্বধ্যে জল, বাস; মৃত্তিকাঃ তেজ এই চারি প্রকার জড় 
পদার্থের পরমাণু মাত্র নিত্য ) আর পরমাণু-সমফি-হ্বরূপ ঘট পটাদি সাবয়ব 
অব্য সমুদায় অনিত্য | 

শিলযাগলিা শা ঘা নিলা ব্বহয্বাত্া। 

নিরযা তত নহন্য। বান ববাবঘণতীনিনী | « 
ভাষাঁপরিচ্ছেদ | ৩৫ ও ৩৬ গ্লোক | 

সপ 

অভাব |--অভাঁবের কর্থ নিষেধ অথবা না খাঁক| | ইহা চারি প্রকার | প্রঁথ- 

মতঃ--ঘটাদি কোন বস্ত উংপন্ন হইবার পূর্বে তাঁহার যে অভাৰ থাকে) তাহাকে 
শ্রাগভাব বলে | স্বিজীক়তঃ-_-ঘট পটাঁদি কোন বন্ধ নষ্ট হইলে ভাঁছাঁর় যে অভাব 
হয়ঃ তাঁহার নাম ধংলাভাব| ভৃতীয়ত$--গৃহছ ঘট নয় এইরূপ কথার ছুই 
বন্তর পরস্পর যে প্রতেদ বোধ হয়) তাঁছা তেদাভাঁর বলিয়। উল্লিখিত হয় | 
চতুর্থভঃ--এ খছে বনজ নাই এরূপ কথ! বলিলে যে অভাব বুঝায়ঃ তাছ। 
অত্যন্তাভাঁৰ বলিয্ন! কর্তিত হইয়াছে | 

বৈশে ধিক শীন্ত্রে প্রথমে অভাব-পদার্থ পরিগণিত ছিল না) শান্-প্রীবর্তক 

কণাঁদ খবি লুতের মধ্যে কেবল ছয়টি পদার্থ গণন! করিয়। বান | 

খজীবিই ঘমত্নাহ ফুত্প্ততনধলত্বাসাজ্ঘবিঘমবহাধাজাক্ছা ঘহাআালাঁ 
হাাছফবসবধহ্বতায্া লধ্তক্মানাল্সি এস বস । | 

বৈশেষিক দর্শন 1১ ১জা|৪ | 

ধর্ম-বিশেষ হইতে তত্বজাম জশ্মে এবং তত্বজ্ঞান হইতে নিঃখ্রেরস অর্থাত 
আত্যত্তিক হঃখ-নিরতি হইয়া থাকে | ড্রব্যঃ গুণ। কর্ধ॥ সামান্য) বিশেষ) সমবাক্ক 
এই কয়েক পদার্থের লাধর্দ্য বৈধর্ম্য হইতে এ তত্বজ্ঞামের উতৎপতি হয় | 

জগতের বার্থ শ্বক্প ও প্রাকৃতিক নিয়ম দৃষ্টে এ বিভাগগুলি নির্ধারিত হয় 
মাই | আনান পদার্থের কথা দুরে থাকুক, অধুমাতন বিজ্ঞানবিত পর্তিতের' 
'কাল ও স্বতিকা এক জেণী-ভুক্ত বলি ভ্রমেও মনে করিতে পারেন না| 

ক বৈশেধিক দর্শন | ২ অধ্যার) ২ আঁক) ৭ লূত্র | ২ অঃ ধ আঁ ১১ জু] 
২ জ+ ১ জা) ২৮ সু | ২ অ+ ১আঃ ১৩স্থ। ৩জ,২ আঃ ২স্। ৩ অ+ ২ আঃ 
৫18 অঃ১আঃ১ন্ু| গঅ)১আ৪স]| 



 উপক্রধণিকা। ১৭ 

পৃথিরী হুইপ্রীকার ; দিত ও অনিত্য | পৃথিবীর পরনাধু দিত্য, আয় (লেই 
পরমাণুর সমপ্ডি-ম্বরপ যট-পটাদি) সাঁবয়ব পার্থিব দ্রব্য সমুদ় আনিত্য | 

জব স্বিবিধ্ব লিন্মনলিল্তস্থ। দব্লাহুক্ধদ লিজ । স্কাথু 

বাহিন্ান্ ব্জললিনা আঅনতনব্বনবনম্থ | 
নিদধান্তমক্তাবলী | (ভ'ঃ প ২১১ শ্লোকের টীকা 11) 

জল ডুই প্রকার ) নিত্য ও অসিত | জলের পরমাণু নিত্যঃ আর (ভদীর় 
*পরমাণুর সমপ্ি-স্বরূপ) ঘ্যগুকাঁদি % সমুদায় সাঁবয়ব বস্ত অনিত্য। 

নতৃর্বিষিন নিন্ঘমলিল্তম্থ । নিন দহ্লায্ক্্ণ। লহব্ম- 
হলিন্স বন্য ॥। 

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। (ভা) পঃ ৪০ প্লোঁকের টীক11) 

তাহা অর্থং তেজ ছই প্রকার $ নিত্য ও অনিত্য | তাহার পরমাধু নিতা, 
আর (এ পরমাণুর সমষ্টি-স্বরূপ) লাবয়ব তেজ সমুদয় অনিতা | 

াস্ত্রিতিশী বিল্লীংলিন্রেন্ব। ০০৮০১০০৪০৪০ 
লিল্প: বলদবনন্য। 

সিদ্ধাভতমুক্তাঁবলী | (ভাঃ প) 8২ শ্লোকের গীকা| ) 

বায়ু ছই প্রকার) নিত্য ও অনিত্য | বাহুর পরমাণু নিতা, আর এ 

পরমাণুর সমষ্টি সমুদায় অনিত্য | 

মনও স্ব্ঘম পরমীণু-বিশেষ | মহর্ষি কণাদই এই পরমাণুবাদ প্রব- 
ধ্তিত করেন এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। পরমাণু রূঢ় ও মুল পদার্থ। উহ্ন 
নিত্য; কাহার কতৃক ্যষ হয় নাই। 

ব্যহ্ন্গাহ্ব্যন ন্রিতিন.। 
বৈশেষিক দর্শন | ৪ অ,১ আট সুত্র | 

পরমাঁণ সৎ-ম্বরূপ নিত্য পদার্থ) তাহার আর কারণ নাই | 

প্রত্ক্ষ-গৌচর যাবতীয় জড় পদার্থ উহ্থারই সংযোগে উৎপন্ন 
হইয়াছে । ক্ষ, লভ1, গুল্ম, কুল, কটাহ প্রভৃতি সমুদয় বস্তুর আকার 

দেখিলেই তাছাদিগকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্বে। কিন্ত 
পরমাণুর তো আকার দেখ। যায় না, তবে কিরূপে জল, বায়ু ও মৃত্তিকাঁদি 
ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর পর্মাণু ভিন্ন ভিন্ন প্রর্কীর বলিয়। নিশ্চয় হয় এই প্রশ্নের 
সিন্ধান্ত করিতে খিয়! কণীদ খষি কম্পন! করিলেন, বিশেষ বিশেষ 
প্রকার পরমাগুতে টিশেষ নামে একটি পদার্থ আছে, তাহীরই শক্তিতে 
ভিন্ন ভিন্নরূপ পরষাণু ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া! নিশ্চর হয়। 
পিপিপি শা ০ 55 পপ 

ছুই পরমাণু একত্র সংযুক্ত হইলে তিক াগুক বলে | 
০০ 



১৮ ভাঁরতবরধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

ভার মতে, অদৃষ্ট অর্থাৎ অদ্ষ কারগ-বিশেষ দ্বারা উল্লিখিত 
পরমাথু সমুদায়ের মংযোগ হুইয়! বিশ্ব-সংনার উৎপন্ন হছয়। পশ্ঢাৎ, 
রা সুত্র উদ্ধৃত,হুইতেছে) পাঠ, করিয়! দেখিলেই জানিতে পার! 
শইবে | ্ | | : 

লাক্বামিঘালান্ বান্কত্তীনাস্্র ঘঘিজ্জা ন্ান্বী। লতৃতিগ্রঈ- 
হ্যাহতল্গাব্বাজ্ ॥ 

ূ ্ £ অ, ২ আ১১ও২স্থু। 
পৃথিবীতে সঞ্চালন, অভিযাত ও সংযুজ্ বস্তর পরস্পর সংযোগ হইতে 

কর্ণের উৎপতি হয়| ইহা ভিগ অন্যক্ূরপে (তৃমি-কম্পাদি) যে কোন ক্রিয়ার 

টন] হয়) জদৃষ্ট তাছার কারণ | 

্বানিঘদয্যলিন্সহক্জাবিলন্ূ 

৫ আঃ ২ আঁ, ৭ স্তর! 

ক্ষেতে যে রল-নঞ্চরণ হয়) আদৃষ্ট তাঁহার কারণ। 

ব্নমব্যদয্যন্থদতণত্যলঘিনঘীনবতীনা; জাব্মান্মবববতীনাক্- 

ক্ন্তজ্জাবিলালি || | 
& অ, ২ আঁ? ১৭ সত! 

অপনর্পণি৯) উপনর্পণ পঁ) ভুক্ত ও পীত বস্তর লংযোগ। অন্য অন্য কার্ষ্যের 
সংযোগ 2 এই লমুদায় ব্যাপার ভাদৃষ্ট হইতে ডৎপম ছয় | 

এ ঞ ধু রি ক 

অন্নহ্ত্রজ্বব্রন নাতীক্বিতন্থঘনললব্যুলা অনত্বস্থাত্স জন্মা- 

₹তজ্জাহিলল্ ।। 
৫ অ+ ২ আও ১৩ নুত্| 

অগ্নি-শিখাঁর উদ্ধগমন॥ বাঁয়ুর তির্ধ/ন্ গতি পরণাঁধু ও অন্তংকরণের 

আদিম অর্থাৎ সৃষ্টি-কালীন খা কিক আদৃষ্ট হইতে উৎপন্ন হয় $| 

ঈ মৃত্যু-কালে দেহ হইতে মনের বথির্গঘন শক রমিঅ-কত উপস্ফার | 
পৃ দেছান্তরে মনের প্রবেশ |--শ) উ | 

পর জাববালাহাত্বালিন্িঅসাধ্যানাঁ বন ঘক্ক গতরীলা: || 
জয়নারাণ তর্কপঞ্চানন-কৃত কণাদ-সুর-বিরুতি। 

দেছের সছ্িত অন্য অন্য কার্য্যের অর্থাৎ ইঞ্জিয় ও প্রাণের সংযোগ | 

ধ আ্আহািরি ধলাতফান্বীললিজত: || 

রি * ৫ 1২১৩ কুজের উপন্কায় | 

আদা শবের অর্থ সৃষ্টির প্রথম-কাঁলীন | | 

$ আদৃষ্ট-প্রতিপাদক সুত্র্লি পর্যালোচনা] করিয়! দেখিলে) ছই প্রকার 



উপক্রমণিক1 : ২১ 

্রইজূপ অদৃষ কারণ-বিশেষ দ্বার, অধবা কোন কোন গ্রস্থানুসাঁরে ঈশ্ব- 
কেচ্ছা, কাল বা! অনা কারণ দ্বার? জড়-পরমাণু দমুদ্দায়ের সংযোগ ছয়। ছুই 
পার্িব পরষাণু সংযুক্ত হইয়1 এক দ্বণুক ছয়। তিন দ্বযপুক্ধে এক ত্রসরেণু হয় । 
এইরূপ উত্তরোত্তর স্কুলতর অবয়ব উৎপন্ন হুইয়! অবশেষ সমুদয় পার্থিব 
বস্তু বিরচিত হয়। এইপ্রকারে জন্ীয় পরমধুর ঘোগ্ধে জলের অবয়ব, 
তৈজস পরমাণুর যোগে তেজ্ের অবয়ব ও বায়বীয় পরমাণুর যোগে বায়ুর 
অবয়ব উৎপন্ন হইয়। থাকে । এইরূপেই বিশ্ব-সংসাঁর সফট হইয়াছে। 

". ইন্ত্ররৌপের মধ্যে প্রমাণুবাদ এখন সর্ব্বাদি-সম্মত| শ্রীমান্ ডেলটন্ 
ইদানীং * ইছ'র পুত্রক্ষভ্ভীবন করেন এবং রলায়ন-বিদ্য। মংক্রীন্ত বিচারক্রমে 

একরপ সপ্রমাণ অথবা অতিমাত্র সন্তাবিত করিয়! তুলেন। তাহার দুই মহত্ত 
বৎমর অপেক্ষাও অধিক কাল পুর্বে ভারতবর্ষে মহর্ষি কণাঁদ এই মত 
প্রবন্তিত করেন তাহার সন্দেছ নাই। পূর্ববকালে গ্রীন্ দেশে শ্্ীমান্ 
ডেমক্রিটন্ এইকূপ. পরমাঞ্জ্বাদ প্রকাশ করিয়! যান| কগাঁদের সহিত 
উাঙ্থার কিরূপ সম্বন্ধ, স্থির কর] কঠিন। এই উভয়ের মধ্যে কেহ কাহার 
নিকট খণ-বন্ধনে বন্ধ আছেন কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্ব স্ব দেশে নিজ নিজ 
মত প্রচলিত করেন, নিশ্চয় বলা যায় না। ডেমক্রিটন্ গ্রীস্-দেশীয় কণাদ 
এবং কণাদ ভাঁরতবর্ষীয় ভেমক্রিটস্। 

অন্যান্ত দর্শনকার অপেক্ষা কণাদের জড় পদার্থের জ্ঞানৃনুশীলবে 
সমধিক প্রবত্ধি জন্মে দেখা যাইতেছে! তিনি পরমাণুবাদ সংস্থাপন করিয়া 
সে বিষয়ের স্ত্রপাত করেন । মেধ, বিছ্যুৎ, বজ্জাধাত, ভূমিকম্প, বৃক্ষের 
রম-সঞ্চরণ, করকা! ও হিমশিল', চুম্বক ও চেঁম্বকাঁকর্ষণ, জড়ের সংযোগ্ধ- 
বিভাগাদি ৪৭ ও গত্যাদি ক্রিয়া প্রভৃতি নাঁন। ব্যাপারে ভীছার চিত্াকর্ষণ 

পপ পাসপপপপশপপা পপি পল পপি পপ 

তাদৃষ্ট কারণ অথ৭1 অদৃষ্ট কারণের ছুই প্রকার স্বরূপ লক্ষিত হইয়া! থাকে। 
.এন্ছলে যেরূপ অনৃষ্ট-ক্রিক়ার উদাহরণ সমুদয় দর্শিত ছইল) তাহ] জড় পদার্থের 
গুধণ-বিশেষ বা শভ-বিশেষ বলিয্া. অধুনাতন লোকের প্রতীয়মান ছইতে 
পারে | আর এককপ অনৃষ্ট ফাগ-বজ্ঞাদি ক্রিয়ার ভানুষ্ধান স্বার। উৎপন্ন হয 
এইরূপ লিখিত আছে | বোধ হয়) যেরূপ কারণ দৃষ্ট-হ্» না তাঁছাই অদৃষ্ট 

বলিরা উন্মিখিত হইয়াছে । টীকাকারেরাও দৃষ্ট ও আদৃষ্ট এই উভয় প্রকার কাঁরণের 
পরস্পর প্রতেদ ও বৈপরীত্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যে বিষক্সের“কাঁরণ দৃষ্টি- 

খোঁচর হয় ন1, তাঁহারই লেই কারণ অদৃষ্ট বলিব! উপদেশ দিয়াছেন | 

₹ত জাহন ভবতততকজ্মপালবজাযানূ || 

| এ উপস্ফার | 
ফেন মা, দৃষ্ট কারণ সন্ত অদৃষ্ট কারণ কম্পনার প্রয়োজন নাই | 
ঈ্* অর্থাৎ শ্রীষ্টান্দের উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাঁগে | তিনি ১৮৫৫ 

শ্রীষ্টান্ছে জাণত্যাঁগ করেন | 



২৯ ভারতববাঁয় উপাসক-অস্প্রদায়। 

হর *1 কিন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে. স্থত্রপাতেই অবশেষ হুইল। 
অঙ্কুর রোপিত হুইল, কিন্তু বর্ধিত, পুষ্পিত ও ফলিত হুইল না| উহ! 
সংস্কৃত, পরিবর্থিত ও বনুলীক্কৃত করিয়! ফল-পু্প-শৌভাক় স্থশোভিত 
করা ভারতভুমির ভাগ্যে ঘর্টিল ন1 | কালক্রমে লে সৌভাগ্য বেকন্, কোস্ত, 
ও হন্বোনটের জশ্বভূমিতে গিয়! প্রকাশিত ও প্রীদুভূতি হইয়া উঠিল 
তখাপি আমাদের লুঞ্ুত১ চরক, আবর্ধ্যভট্টাদির পদ-কমলে বার বার 

জগতের কীরণ-নিরপণ দর্শন-শান্ত্ের একটি প্রধান উদ্দেশ্ট | ইঞ্ছাতে, 
কণাদ পদার্থ-শীণনার মধ্যে আন্তিক-ম্ত্রেরই স্বীকৃত পরম-পদার্থ পর- 
মেশ্বরের নাম উল্লেখ মা! করিলেন কেন? কেবল গণন1 কেন, সমুদায় 
বৈশেষিক স্বত্রের মধ কুত্রীপি পরমেশ্বরের নাম সুষ্পফী উল্লিখিত 
মাই। উত্তরকালীন বৈশেষিক পণ্ডিতের] দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত আত্মা! 
শব্দের হুই প্রকার অর্থ করেন; জীবাত্বা ও পরশাত্বী। ীকাঁকারের! 
কণাদ-কভ স্থৃত্রবিশেষের শব্দ-বিশেষ ছইভে ঈশ্বরের বিষয় নি্পন্ধ 
করেনর্শ' এক] যধার্থ বটে, কিন্তু যখন জখতের কারণ নির্ধারণ কর! 

ঈ% বৈশেধিক দর্শনের | ১, ১ আঃ ৬ সুত্র । ১অ; ১আঃ৭স্যু! 
8 অঃ১ আ৭সু | ৫ অ,১ আ। ১৫ | ৫অ। ২আ,ণ৭স্ | ৫ আঃ 

২আ৮ছা | ৫ অঃ২ আগ৯মু | ৫অ, ২ আ+১২স্থু | ইত্যাদি | 
পণ এ বিষয়ের একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে | শঙ্করমিশ্র বৈশে- 

বেক দর্শনের তৃতীয় স্তরের অন্তর্গত «তত শবের নিম্-লিখিতরূপ অর্থ করেন। . 

নহিনযন্দন্জা্ামদি দবিক্িধিক্বনবম্বত দহাজঘতি || 

ত€শন্দের আর্থ ঈশ্বর ইহা প্ররসিদ্ধই আছে। অভএব পূর্বে সৃচনা ন| 
খাকিলেও) এস্লে উদ! ঈশ্বর-বাঁচক বলি! বিবেচিত ছইতেছে |. 

কিন্তু যখন উহার পুর্ন নুরে ধর্মের প্রসঙ্গ আছে, তখন এই £তং৭ব” 

ধর্মবাঁচকই বলিতে হইবে । পশ্চাৎ উভয় লুত্র উভ্ত করিক্সা যথাস্রুত অর্থ 
করা ছইতেছে) পাঁঠকগণ বিবেচনা করিয়! দেখিলেই জানিতে পারিবেন | 

সিরাত স্ব অনা: || 

১) ১ আ;২স্যু | 

বাছা হইতে অভ্যুদ ও নি? জেরস অর্থাৎ স্বর্ণ ও উর প্রাপ্ত হওক 
যায়) তাহায় নাম ধর্ম | 

নন্ব্মলাহান্মানহ্ মামাহ্বাম্ || 

| ঃ ১ অ।ঃ১ আ১ ৩ শু । 

বেদে তম্বচন অর্থাত ধর্ম-বিষয়ক বচন জাঁছে বলিয়া) বেদ প্রামাণিক | 
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দর্শন-শীঙ্ক্রের একটি প্রধান প্রয়োজন, তখন যদি ঈশ্বরকে বিশ্ব-কীরণ 
বলিয়া তাহার স্থির নিশ্চয় থাকিত, তীহা' হইলে নে বিষয়ের লুষ্প্ট 
বিবরণ না করনা পক্ষে কোন মতেই ম্গত হইতে পারে ন]। 

. ঈশ্বর-বিষয়ে যেরূপ বিশ্বাস থাকাতে, ভীকাকীরের' হৃত্রের মধ্যে তদীয় 
প্রসঙ্গ না দেখিয়াও তাহ! হইতে যোগে যাঁথে কৌনরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
_নিষ্পন্ন করিবার চেফী। পাইয়াছেন, কণাঁদ খষির সেইরূপ বিশ্বীস খাঁকিলে, 
"হৃত্রের মধ্যে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ সু্প্$ট না লিখিয়া তাহার অন্তর্থত শব্দ-বিশেষের 

* অভ্ন্তর-গুহায় তাহ? প্রচ্ছন্ন রাখ! কি কৌনরূপে সম্ভব ছয়? চীকাকীরের' 
যদি নিজে এঁ স্থত্রগুলি রচনা করিতেন, তাঁছা হইলে এ বিষয়ে কিরূপ 
ব্যবন্থীর করিতেন, একবার ভেবে দেখিলেই হয়| বারম্বার ঈশ্বরের নাম 
কীর্তন করিতেনই করিতেন তাঁহার সন্দেছ নাই | না করিবেনই বা! কেন? 
বাহার যাছাতে দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচলিত ভক্তি থাকে, যোগী ও প্রয়োজন 
উপস্থিত হইলে, তিনি তাছ। কীর্তন ন। করিয়া খাঁকিতে পারেন না| 
কেবল ঈশ্বরের নাম তো! অপ্প কখ|$ ভীহীরা 'গৌপবধূটীহুকুলচৌরায়, 
ও অন্য অন্য বিশেষণে বিশেধিত কৃষঃ। বিজু ষষ্ঠী, পঞ্চানন প্রভৃতি কত 
কত দেবতার পদ-যুখলে প্রণিপাত করিয়! গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ সম্পাদন 
করিতে পারিতেন। যদি তীহাঁদের ন্যায় কণাদ খষির ঈশ্বরেতে আস্থা? 
খাকিত, তাছা। হইলে তিনি পদার্থ-শীণন, স্থষি-প্রক্রিয়া-বর্ণন ও যুক্তি- 
সাধনাদি সংক্রান্ত কৌন ন। কোন স্ৃত্রে ঈশ্বরের বিষয় সুম্পফ$ উল্লেখ ন 
করিয়া থাকিতে পািতেন ন1| প্রত্যুত তাহার মতে পরমাণু-পুঞ্জের যোগে 
জড়ময় জগতের উৎপত্তি হয়; অদৃষ্ট অর্থাৎ অদৃষ কাঁরণ-বিশেষ সেই 
সংযোগের প্রবর্তক | তাহাতে ঈশ্বরের কর্তৃত্-প্রসঙ্গও কিছুমাত্র লিখিত 
নাই। এই জমন্ত পর্যযালোচন। করিয়া দেখিলে, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অঙ্গীকার করিতেন না এইরূপই প্রতীয়মান হইয়! উঠে। 

যদিও বৈশেষিক দর্শনে অচেতন সচেতন নাঁনাবিধ পদার্থের বিষয়ই 
সমধিক বর্ণিত ও বিচারিত ছইঈয়াছে। তখাঁচ ধর্ম-নিরূপণ ও মুক্তি-সাধনের 
উপায় নির্ধারণই এ শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য | 

কণাদ প্রথম স্বৃত্রেই লিখেন, 

অযানী ঘন্মা ম্যাহ্জাব্বাল; | 
| বৈশেষিক দর্শন | ১ অ১১ অ১১ নুহ! 

জাতঃপর ধর্শের বিষয় ব্যাখা] করিব | .. 

ধর্ঘ ছুই প্রীকার ) অভুাদয়-ছেতু ও নিঃশ্রেয়স-হেতু ৯*। ইহার মধ্যে 
নিঃশ্েয়স অর্থাৎ মুক্তি পরম পুরুষার্থ। -অত্যন্ত হুঃখ-নিরত্বির নাম যুক্তি | 

* ২০ পৃষ্ঠাদেখ| 



২২ ভাঁরতবধীঁয় উপানক-সম্প্রদাঁয়। 

মুক্তি-লাভ হইলে কোন কাঁলেই কিছুমাত্র হুংখ থাকে না| শরীরের 
সহিত আত্মার সহস্ধ-নাঁশ হইলেই উছছার উৎপত্তি ছয়1- 

৯৮৮৮ যবীহললীনিলাল: | 
* ৬ সাঃ ২ আ, ১৬ স্ৃত্রের উপন্ফার | 

শরীর ও মনের বিচ্ছেদই মোক্ষ | 

কণাদ এ বিষয়ের নিশ্ন-লিখিত স্ত্রটি প্রণয়ন করেন। ্ ৃ 

'াজনদ্বান্ত লীন্বী আজান: | 
| বৈশেধিক দর্শন | ৬ অ) ২ অধ, ১৬ শত | 

আত্-কর্ম সম্পন্ন হইলে মুক্তি হয় এইরূপ উজ হইয়াছে % | 

চীকাঁকাঁরের। শ্রবণ, মনন, যোশীভ্যাস, নিদিধ্যাসন, আসন, প্রাণায়াম, 
শম. দম, আত্মসাক্ষাৎকার, পূর্রবোৎপন ধর্মমাধর্্-জ্ঞান ইত্যাদি কতকগুলি 
বিষয় 'মাত্্বকর্্ম বলিয়? বর্ণন করিয়াছেন | 

শ্ুত্যাদি-প্রতিপন্ন আত্মার গুণ ও স্বরূপ শ্রবণকে শরবণ বলে এবং 

কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক দর্শনে. উপদ্ৃষ্ট দ্রবা, গুণ, কর্থাদি পদার্থ চিস্তনকে 
মনন বলে। টি মননই প্রথম আত্ম-কর্খ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে |. 

মস্ত অহাখনক্বন্মানলান্রলাজন্ধনবা ॥। 

এঁ শৃত্রের উপক্ষার | 

(পুর্ব) ছয় প্রকার পদার্থের তত্বদ্ান প্রথম আত্ম-কর্খম |. 

এইরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি সম্পন্ন হইলে তত্ব-জ্ঞজান জন্মে, 
অর্থাৎ দেহাদি যে আত্ম। নয় এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান উৎপন্ন ছয়। এই 
জ্ঞানের উদয় হইলে রাগ-দ্বেষ থাকে না) রাঁশ-দ্েষ নট হইলে ধর্মাধুর্থে 
প্রবত্তি জন্মে না; ধর্মাধর্ণের প্ররত্তি রছিত হইলে আর পুনরায় জন্ম-গ্রহণ 
হয় না; ভাঙা হইলেই আর কিছুমাত্র কোন রূপ হুঃখ থাকে না। 
এইরূপ আত্যস্তিক ছুঃখ-বিনাশই মোক্ষ পা |. 

কফ / 

বপ
ন 

*% ত্আলঈংলিক্কিনঃ || | | 

| জয়নাক্ষায়ণ তর্কপঞ্চানন-ক্ত বিবৃতি | 

বেছে উক্ত হইয়াছে | | 

শপ জর়নারাঙ্ণ ভর্কপঞ্চানন-কত ৬ অ, ২ আঃ ১৬ হুত্-বিবৃতি | 
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| ন্যায় দর্শন। ক | 

মহর্ষি গোতম এই দর্শন, পরবর্তি করেন| উহার, অর একটি নাম 

'অক্ষপাদ, এই নিমিত্ত ই গ্ৌতম-দর্শন ও অক্ষপাদ- দর্শন বলিয়াও প্রচ- 
লিত আছে। 

শগৌোতম ঈশ্বরের সত্ব স্বীকার করিতেন এমন বোধ হয় না | পশ্চাৎ 
সে বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে । উত্তরকাঁলীন নৈয়ায়িক পগিতের? 
স্পটরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; কিন্তু ভীহদের মতে. 
তিনি জগতের স্থক্টিকর্তা। *নন, নির্মাণকর্তী | 

উাহারাঁও বৈশেষিক পণ্ডিতদের সহিত একমতস্থ হইয়া, পরমীণুবাঁদ 
স্বীকাঁর করেন, বিশেষ পদার্থ ব্যতিরেকে অপরাপর সমস্ত পদার্থ অঙ্গীকার 
করেন এবং মৃত্তিকাঁদি চাঁরিটি জড় পদার্থের পরমাণু এবং অবশিষ্ট সমুদয় 
দ্রব্য-পদার্থ নিত্য বলিয় বিশ্বাস করেন | বৈশেষিক দর্শনের বিবরণ-মধ্যে 

সে সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে, অতএব এস্থলে আর পুঅকক্তি 
করিবার প্রয়োজন নাই | 

স্থপতির! যেমন ইফকাঁদি লইয়! গৃহ নির্মাণ করেঃ পরমেশ্বর সেইরূপ 
ধঁ মৃত্তিকাদি জড়-পরমাধু লইয়াই ব্রদ্ষাণ্ড রচন। করিয়াছেন। তিনি 
অশরীরী অর্থাৎ মনুষ্যাদির স্তায় তাছার শরীর নাই; সুতরাং শরীর-সাধ্য 
সুখ, হঃখ, রাগ, দ্বেষাদিও বিদ্যমান লাই | জীবের গ্তাঁয় ক্ষণে ক্ষণে তাহার 
ইচ্ছার উৎপত্তি ও ভঙ্গ হয় না । তাহার জ্ঞান, ইচ্ছখ, যত্তীদি সকলই নিত্য। 
তিনি যাঁহ। জানিবার ও ইচ্ছা করিবার» একবারেই জানিয়] ও করিয়] 
রাঁখিয়াছেন | 

'বৈশেধিক শীস্োন্ত উল্লিখিত পদার্থ সমুদয় ব্যতিরেকে শ্ায়শাস্ত্রে 
আর একরূপ যোলটি পদার্থ পরিগণিত হুঈয়াছে। পদার্থ শব্দ শুনিয়া! 
অনেকে মনে করিতে পারেন, এ যোলটি বুঝি জল, বায়ু. মৃত্তিকীদির মত 
কোনরূপ জড় পদার্থ হইবে 1 না, তাঁনয়। ন্যায়-দর্শন প্রত তর্ক শাস্তব। 
উচ্থাতে তর্ক অর্থাৎ বিচীর-প্রণীলী বিশেষরূপে উপদৃষ হইয়াছে । সেই 
বিচার-প্রণালী প্রদর্শনই প্রকৃত ন্তায় দর্শন | তাহারই প্রমাণ, প্রমেয়, সিদ্ধান্ত 
প্রভৃতি ষোলটি অজ যোল পদার্থ বলিয়া! লিখিত হইয়াছে । যাহার দ্বার! 
(কোন বি-য়ের নির্ণর করা যায়, তাঁছাঁকে প্রমীণ বলে? যেমন প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমাঁন ও শব্দ 

ইহার মধ্যে প্রতাস্ষয ও অনুমানই বলবৎ প্রমীণ।| অনুমান-খণ্ড হায়- 

সপ পাপা 

৯ শ্রধমে কেবল ঈশ্বরই ছিলেন, আম্য কিছুই ছিল না, তিনে সমুদয় সি 

করেনঃ? এইরপ সৃষ্টিকর্ত] | 



২৪ ভারতব্ষীয় উপানক-মম্প্রদায়। 

দর্শনের প্রধান অংশ। তাহার আন্দৌলন-ও তৎসংক্রান্ত বিচার-প্রণাঁলী 
লইয়াই এ দর্শনের বাহুল্য ও গ্ৌরব-রদ্ধি ছইয়াছে। 

অনুমানের লক্ষণ সহজ করিয়া বলিলে এইরূপ বল! যায় যে;কার্ধ্য দেখিয়] 
কারণ নিরূপণ করাঁকে অনুমান বলে; যেমন কুত্রাপি ধুম দৃষ্টি করিলে, 
তথার তাহার কারণ-ম্বরূপ অগ্নি বিদ্যমান আছে এইরূপ নিশ্চয় হুয়। 
' অনুমানের পাঁচটি অঙ্গ, তাহার নাম অবয়ব | সেই পাঁচটির নাম প্রতি- 
জ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিশীমন | পশ্চাৎ সেই সমুদায়ের উদাহরণ 
প্রদর্শন করা যাইতেছে । প্রত্যেক অবয়বের অর্থ ও লক্ষণ লেখা অপে- 
ক্ষায় এ উদাহরণ দ্বারাই তাহার তাঁৎপর্য্যার্থ স্পট বুঝিতে পার! যাইবে । 

পর্বতে ধুম দেখি! অগ্নির অন্তিত্ব অনুমান কর। হছুইতেছে। 
১- প্রতিজ্ঞা । পর্বতে অগ্নি আছে। 
২--হেতু । কেনন। ইহু। হইতে ধুম নির্গত হুইতেছে। 
৩-উদাছরণ। যাহ। হইতে ধুম নির্গত হয়, তাহ! অগ্নি-বিশিফ ; 

যেমন রন্ধন-শাল1। দে" 4 
৪--উপনয়। এই পর্বত হইতে ধুম নির্ধত হইতেছে। 
৫_নিগমন। অতএব এই পর্ধতে অগ্নি আছে৯%। 
শ্রীদ্-দেশীর স্তার়দর্শন-প্রবর্তক ্রীমান্ এরিস্টট্ল এইরূপ অনুমান- 

প্রণালী প্রচার করেন। গোতমের সহিত তীহার বিশেষ এই যে' ত্তাছার 
তর্ক-প্রণালীতে প্রথম হুইটি অবয়ব বিদ্যমান নাই | ফলতঃ সে দুইটি তাদৃশ 
আবশ্ঠকও বোধ হয় না|. গৌভম-রুত এন্ুমান-প্রণালী শোধন করিয়' 
গ্রহণ করিলে যেরূপ হয়, এ অংশে এরিস্টট্লের অনুমান-প্রণালী 
সেইরপ। | 

কোন জ্ঞাত বন্তুর সাদৃশ্ট দ্বার] কোন জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান-সাধনকে উপমাঁন 
বলে; যেমন গো-সনৃশ গাবয়। এস্ছলে গোঁটি জ্ঞাত অর্থাৎ জান1 বন্তু এবং 
গাবয় জ্ঞেয় বস্তু। যেব্যক্তি পূর্বে শুনিয়াছে, গবয়-পশু গো-সদৃশ, সে 
সহুম। এরূপ কোন অজ্ঞাত পশু দেখিলে বুঝিতে পারে, এটি গ্রবয় | 

বেদাদি আগু-বাকোের উপদেশকে শব্দ বলে । 

ক্সামীদইঘ: ঘক্ছ: | 
ন্যানূত্র |১|৭ সুত্র | 

ঈ%ঈ ন্যায়শাঞ্থে কার্যা-কারণ স্থলে হইটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে ; ব্যাপ্য ও ব্যাপক | উক্ত উদাহরণে ধূম ব্যাপ্য এবং অধ ব্যাপক | 
কোন স্থানে ধূম থাকিলেই তথার অগ্নি থাকে 3 কুন্াপি তাঁছার ব্যভিচার নাই) 

এই নিমিতে অগ্নি ধূমের ব্যাপক এবং ধুম অগ্নির ব্যাপায বলিয়] উল্লিখিত হন) 
তত্ভি্থ আরও হইটি শব প্রযোজিত হর) সাধ্য ও সাধন | উতলা উদাহরণে 
অগ্নি নাধ্য এৰং ধুম সাধন | | 



 উপক্রমণিকা। ম 
আগত ব্তির উপম্েণকে শক বলে ৯ [ 

প্রমাণ দ্বারা! যে সকল বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান হয়। তাঁহাকে প্রমেয 
বলেঃ যেমন আত্মা, দুঃখ, মুক্তি ইত্যাদি। ন্যায়শাস্ত্রে ্বাদশ প্রকার 
প্রমেয়ের বিষয় বিচারিত হইয়াছে। ্ 

আলাঘহীইল্রিমাইনুত্িলল:সন্তন্মিহীদনসলাম দাতস্া- 
দননাত্ত দঈঅনূ। 

এ ন্ায়শত | ১ অ৯স্ু] 

আত্মাও শরীর, ইন্দ্রিয়) ইত্তিয়-বিষর, বুদ্ধি) মল) প্রবণ, দোষ, প্রেত্যভাঁব 
(অর্থাৎ বারস্বার মরণেন্প তি) ফল) ছুঠখ) অপৰর্ণ এই লয় প্রমেয় | 

অনিশ্চিত বিষয়ের নিশ্চর করাকে সিদ্ধান্ত বলে | এইরূপ, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষীস্ত, বাদ, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতি অপর তেরটি পদার্থ অর্থাৎ 
বিচারের" অঙ্গ নির্দি হইয়াছে | তাছার মধ্যে অনেক গুলি তর্য- 
প্রবাহ রদ্ধি করিবার প্রবল উপায়। 

যোক্ষাভিলাবী ব্যক্তিদের এই ষোড়শ পদার্থের বিষয় বিশেন্ রূপে 
জান] আবশ্যক। জানিলে কি হয়? না, শরীর যে আত্ম! নয় এইটি 
নিঃমংশয়ে জানিতে পার যায়। জানলে মুক্তি লাভ হর । 

দ্বাদশ প্রকার প্রমের পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর-পদার্থ পরিগণিত নাই কেন একথাঁটি বিবেচ্য । উত্তরকালীম নৈয়াক্িকেরা উহ্নাঁর অন্তর্গত আত্ম! শব্দটি জীবাত্বা ও পরমাত্ব! উভর-প্রতিপাদক বলিয়াঈ' ব্যাখা! করেন পঁ। কিন্ত 
যখন বিশ্বকারণ নিরূপণ দর্শন-শীন্তের একটি প্রধান প্রয়োজন, তখন প্রমেয পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের নাম পৃথক নির্দেশ না করা কৌন রূপেই সঙ্গত ও সম্তাবিত নয়। একটি স্থত্রে ঈশ্বরকে কারণ বলির উল্লেখ কর। হইয়াছে সত্য. কিন্তু উহ্বার পর-স্থৃত্রেই আবার মনুষ্-কৃত কর্খকে কাঁরণ 
বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । পশ্চাৎ এ উভয় ্বত্র যথাক্রমে উদ্ধত হইতেছে, পাঠ করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে, প্রথম কৃত্রটি পূর্ব পক্ষ ও পর স্থত্রটি সিদ্ধান্ত। 
পা ০ পপ পাপ 

সপ পা পপ পপ পাপা 

ঈ% কগাদ এই চারি প্রমাণের মধ্যে উপমাঁন ও শব পর্রিভ্য 
মতা প্রকাশ করিয়াছেন | চার্বধাকেরা কেবল প্রতাক্ধ এব 
শ্রতাক্ষ, অনুমান ও শব প্রাণ স্বীকার করিয়া থাকেন | 

শি করিয়া বুদ্ধি- 
২ সাইয-পণগুতের! 

শঁ আভ্তিকভাবাদ" শ্রস্থ-ব্যাখ্যাত! প্ডতৈরা মূল গ্রন্থে হক্পৃ্ট ঈ্বর-প্রসজ মাই দেখিলে» শব্ব-বিশেষ হইতে তদীয় সত্ব নিষ্পম করিবার চেষ্টা পাইবেন ইছ1 অসম্ভব নগ্ন | | 



২. ভাঁরতবধীয় উপাসক-সঙ্খাদায়। 

পুর্ন / 

 ্ং: বাহ ছুহদকান্মীদ্অহহলান্ । 
ৰ ম্যায়লুবে| ৪ জ)১১ক| 

ঈশ্বয় কারণ ; কেন না নুষ্য-কৃত কর্ম সর্বদ! লফল হয় না | 

সিদ্ধান্ত | 

ন, ঘৃক্দন্ধন্মীঘাই দবানিচ্দন্া; | 
ন্যায়স্থৃত্ | & অ; ২০হু। 

অ1) তা নয় | অনুষ্য-কৃত কর্ম ব্যতিরেকে ০6 হয় নাস 

অতএব গৌতম কণাদের ন্যায় নাস্তিকতাঁবাঁদী ছিলেন এইরূপ প্রতিপন্ন 
হুইয় উঠে! এদিকে ত নাস্তিক, কিন্তু বেদ উভয়ের পরম শিরো ধার্য 
বন্ত। এ তে। একটি সামান্য কৌতুকের বিষয় নয়। ভাঁবিলে বোধ ছয় 
যেন. কণাদ ও গৌতম নামে দুইটি গুপ্ত বুদ্ধ বেদ-বস্ত্র, পরিধান করিয় 
প্রচ্ছন্ন ভাবে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন 11 

নু গোতম অন7 সুত্রেও লিখিয়াছেন, 

দু্বজনদজাবুমন্নান্মত্রল্সন্তি: | 

৩1১৩২! 

পূর্বাজন্ম-কুত কর্ম-ফলে জীবের শরীরোতপত্তি হয়! 

বিশ্বনাথ -ভর্রাচার্ধ্য উপরোজ ছই সৃত্রের টীকায় ঈশ্বর. ও পুরুষ-স্কৃত কর 

ভতককেই জগতের কারণ বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন | কিন্তু তাহান্েই বাকি? 
একে ঈশ্বর পরমাণু প্রতি মুল পদার্থের আষ্টা ননঃ তাঁছাঁতে আবার তিনি 
জীবের পুর্বব-কৃত কর্মের সহকারিত। বাতিরেকে কিছুই করিতে পারেন না, 
ইহাতে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কি রহিল? ফলতঃ এ উতয়্ন্ত্রের উল্লিখিত রূপ 

যথাশ্রুত সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে, গোতমকে নিরীশ্বর বলিক্সা প্রভীতি জঙ্মে। 

পৃ. কৌদ্ধ শান্তর লছ্িত ন্যাকস বৈশেষিকাদি ছিষ্যু শান্তর অনেক 
বিষয়ে সৌসাদৃশয আছে | উভয় শাস্তের মতেই) কর্ম-ফলে জম্মু গ্রহণ ও 
নানাবিধ যোনি ভ্রমণ হয়) উভক্কের মতেই, জন্ম গ্রহণ করিলেই ছুংখ ভোগ 

করিতে ছয়) উভয়ের মতেই জীবে নিজ নিজ কর্্ান্থসারে লানাপ্রীকার 

মরক ও লুধাস্পদ জীবলোকে শিরা দণ্ড পুরশ্ফার প্রাপ্ত হয়া খাফে; উভয়ের 

মতেই, জম্ম গ্রহণ নিরতি অর্থাৎ মুক্তি ক+-লাভই ছ্ঃখ হইত্তে পরিজাণ 

পাইবার উপায়; এবং উভয়ের মতেই) মুক্তি পরম পুরুবার্থ ও জ্ঞানো- 

সঃ চন মুক্তির নাম নির্ববাণ | হিন্দুশাস্ত্রে ৬ছা মুক্তি, মোক, 
শিঃজেয়। জপবর্ণ ও নির্বাণ বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে | 
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এই দর্শনের মড়েও, তত্তুজ্ঞানই মুক্তির কারণ | কিন্ত এ শাস্ত্রে শরীর 
যেআত্ব' নয় এইরূপ জ্ঞানই ততুঙ্ঞান বলিয়1 উল্লিখিত ছইয়াছে। 

হীঘলিলিদ্বাল? লক্বন্থালাহ্স্জাবলিগক্টি; | 
| ন্যারহত্র | 8৪৬৬৮! 

দোঁষাকল শরশরাদির তত্বজ্ঞান অর্থাৎ শরীীরাদ যে আত্ম লয় এইরপ 
নিশ্চিত জ্ঞান হইলে অহস্কারের নির'ত হয়। 

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য স্পট বলিয়াছেন, ন্যায় রে মডে জীবাত্মাকে 
দেহ ছইতে ভিন্ন বলিয়1 জানাকেই বিবেক বলে। 

ঘঅজ্ঞক্জন ন্ত ইত্ঘাহিলিকাজনাদ্বাজাহত। | 
১১১ ন্যায়স্ৃত্ের বৃত্তি | 

আমাদিশের মতে দেকাঁদি হইতে ভিন্ন জীবাত্বীর সাক্ষাঁৎকাঁরই বিবেক | 

সমাধি-বিশেষ অভ্যাস করিলে এ তত্ুজ্ঞান উৎপন্ন ছয়প' | নৈয়ায়িকের। 
নিজে উচ্ছার কোঁন সাধন উদ্ভাবন ন1 করিয়া! যোগশাঁন্্র অবলম্বন করিয়া 
ছেন ব। | রর 

নহ্ঘ হললিঅলাব্ঘালালব্বজাবীহীনান্্রাবিজ্যঘাত; | 
নায়সুত্র | ৪অঃ ১১১স্ু | 

সমাধি সাঁধনার্থ যম নিয়মারদি যোগানুহ্ঠান ও আস্মসাঙ্াৎকার-বিধাঁয়ক 

বাঁকা দার ঘুক্ি-লাভের ক্ষমতা জন্মে। 

এক দিকে বেদ ও বেদান্ত অপর দিকে বৌদ্ধ ও চার্বাক শাস্ত্র, গৌতম 
ও কাণাদ দর্শন এ উভয়ের মধ্য-স্থল-বর্তা | 

পপাপ্পিশপপিশপীসসিপপী পাপ পপ পা পপ ০" পপ আপ পপ াপটরপপজীপা০ শপা্ীাপ পপপাপ পলাপপপা ১১১১ 

দয় হইলে তাহ প্রাপ্ত ছওয়1 যায়| বুদ্ধ নিরীশ্বরবাদশী ইছ! প্রসিদ্ধ আছে 

গোতম ও কণাদও যদি তাছার ন্যায় নিরীশ্বরবাদী হন, ভাঁছ! হইলে) 
বুদ্ধের লহছিত তাছাদের মুল বিষয়ে অধক প্রন্ডেদ থাকে ন.। 

* অন্থব কীঘবিলিষ্মালা মহীহাতীলা নদ আলামত আাদাজিবন্ীনী। 

্ রতি | 

রা ঘলাঘিদিষাঞ্ঘাধান। 
ন্যায় | ৪ জাঃ ১০৩ সমু! 

লমাধি-বিশেষের অভ্যাস হইলে তন্বান হয়| 

হু বিশ্বমাধ ভট্টাচার্য্য ন্যারসূত্র-রতিয় মধ্যে যুক্ধি-প্রকরণে বারঘার যোগ 

লু ও যোগস্যত্ধ উতৃত করিয়াছেন। 



২৮ ভারতবরধীয় উপানক-সম্প্রদায়। 

খৌতমস্থত্র ও কণীদস্ত্র ন্যায় ও বৈশেধিক দর্শনের মুল গ্রন্থ! পরে 
শঙ্করমিশ্র-কৃত কণাদস্ৃত্রোপস্কর, বল্লভাচার্যয-ক্কত লীলাবতী, উদর গাঁচার্যয- 
কৃত বাঙ্িক-তাৎপধ্য-পরিশুদ্ধি, বাচস্পতিমিশ্র-ক্কত বাত্িক-তাৎপর্ধয- 
টীকা, কেশবমিশ্র-কৃত তর্ক-ভাষা, গৌবর্ধনমিশ্র-ক্কৃত তর্ক-ভাষা-প্রকাশ, 
কৌঁগুভট্ট-কৃত পদার্থ-দীপিকাঁ, গঙ্গেশোপাধ্যায়-ক্ুত চিন্তামণি, জয়দেব- 
মিশ্র-কত এ চিন্তামণির আলোক নামক টীকা, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন- 
কৃত কণাদস্ত্র-বিব্তি ইত্যাদি অনেক গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের 
মত ব্যাখ্যাত, সঙ্কলিত ও বিচারিত হইয়াছে 

ন্তায় দর্শনে বাঙ্গাল! দেশকে ও বিশেষতঃ সরস্বতীর গেড় পীঠ-স্বরূপ 
স্প্রসিদ্ধ নবদ্ীীপ ভূমিকে জগদ্িখ্যত করিয়া রাখিয়াছে। এক জময়ে এ 
স্থানে এ দর্শন ও উহার প্রির সহোদর বৈশেষিক দর্শনের সবিশেষ অনু- 
শীলন ও সমধিক আন্দোলন মহকাঁরে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ হুইতে- 
ছিল। তথায় অনেকাঁনেক প্রধান পণ্ডিত উৎপন্ন ও প্রাছুভূতি হইয়] 
বহুতর প্রগাঢ় গ্রন্থ প্রস্কত করিয়া ধান। পণ্ডিত-প্রবর মথুরাঁনাথ তর্কবখগীশ 
কত চিন্তামণি-টীক। ৯১ সার-গ্রাহী ও ফল-সংগ্রাহী বিশ্বনাথ ভট্রীচার্য্য- 
রচিত ভাষাপরিচ্ছেদ, দিদ্ধান্তমুক্তাবলী ও ন্যায়স্থত্ররত্তি এবং কুশাশ্র- 
বুদ্ধি রঘুনাথ শিরেমণি-প্রণীত চিন্তামণি-দীধিতি, এবং তদীয় সহযোগি- 
স্বরূপ গাদাধর, জগদীশ, কষ্চদাস, ভবানন্দ প্রভৃতি-বিরচিত দীধিতি- 
টীকা ইত্যাদি নবদ্বীপ সন্ত বহুবিধ পুস্তক'রত্বে স্তায়ভাগ্ার পরিপূর্ণ 
করিয়। রাখিয়াছে। কাশী, কাঞ্চি, ড্রাবিড, পঞ্জাব প্রভৃতি নানাদিকের 
নানা্থানের পাঠার্থিগণ এ সরম্বভী-পীঠ নবদ্বীপ-ভূমি সমাধমন পূর্বক 
শিক্ষা-গুকর আশ্রয়ে অধিবান করেন এবং তদীয় সছগিধানে পাঠ স্বীকার 
করিয়া! অপ্রচলিত পুরাতন ব্রক্ষচধ্যের যেন পুনকস্ভীবন করিয়া যান। 

মীমাৎসা দর্শন । 

। , এই দর্শন মহর্ষি জৈমিনি-প্রণীত | এই নিথিত ঈছাকে জৈমিনি দর্শনও 
বলিয়া থাকে। তর্ক-প্রণালীর উদ্ভাবন কর) যেমন স্তাঁয়দর্শনের উদ্দেশ্য, 
সেইরূপ, শ্ুতি-বিশেষের অর্থ-সমর্থন ও স্থল-বিশেষে শ্রুতি ও শ্থতির 
পরস্পর বিরোধ ভগ্জন করিয়া ধর্ম সংস্থাপন করণ এই দর্শনের প্রধান 
প্রয়োজন | তদর্থ শ্চতি-বিশেষের তাৎপর্যযার্থ নিরূপণ এবং শ্রচতি-স্মৃতির 
বিরোধ সংক্রান্ত কোনরূপ সংশয় ৩ পুর্বপক্ষ উপস্থিত করিয়া ভাছার 
িটিটিরিনিরিডিাডিগটিটি করিল রর ভেরি 

নঁ পুর্ব গজেশোপাা কত চিতায় ্ রস্থের টীকা! | 
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বিচার ও দিদ্ধাস্ত কর! হইয়াছে | এই ব্যাপারকে অধিকরণ বলে*। এই 
দর্শনে এইরূপ অনেক অধিকরণ আছে। 

এই দর্শনে কন্মকাণগু-বিষয়ক শ্রগতিরই সবিশেষ আন্দোলন, বিচার ও 
সিদ্ধান্ত কর? হইয়াছে । এই নিমিত্ত ইহণকে কর্মমীমাংসা বলে। ইহার 
মতে ন্যর্গাভাগীই মনুষ্যের পরম পু্ুষার্থ। বেদোক্ত যাগ যজ্ঞাদি কর্ম 
করি'লে, উহ। প্রাপ্ত হওয়। যায় । যথাবিধানে এ সকল বর্ষের অনুষ্ঠান 
করিলে, অবশযই অবশ্য ফল-লাভ ঘটে; তত্তি্ন অন্য কৌন ফলদাতা৷ 
নাই। 

পশ্চাঁৎ কৌন কৌন মীমাংসক এইরূপ মত প্রকাঁশ করিয়। গিয়াছেন 
যে, পরমেশ্বরের প্রীতি-কামনায় কর্শানুষ্ঠান কর? কর্তব্য, অর্থাৎ যে কোন 
কর্ম করিবে তাহা ঈশ্বরকে অর্পণ করিবে । করিলে মুক্তি লাভ হয়। 

এই দর্শনের মতে বেদ নিত্য । বেঞ্লের যে অংশ যেব্যক্তির কৃত স্প$ই 
লিখিভ আছে, এবং তম্মপ্যে নানা স্থীনে ও নান! কালে বিদ্যমান লেোক- 

সমূহের ভক্তি শ্রদ্ধা, রাশ দ্বেষ কাম ক্রৌধ। বিপদ আপদ, যুদ্ধ বিবাদ, 
ব্যসন ৰাণিজ্য ইত্যাদি অশেষ প্রকাঁর ব্যাপারের বিবিধ বৃত্তান্ত বিনি- 
বেশিত রহিয়াছে, তথাপি জৈথিনি মহাশয়ের মত-প্রভাবে তাছ। অপোধক- 
ষেয়, অর্থাৎ কোন পুক্তষের কৃত নয়, স্বতঃমিদ্ধ নিতা পদার্থ, তাহার 
আদিও নাই অন্তও নাই এইরূপ অঙ্গীকার করিতে হইবে | দর্শনকাঁর 
বেদের নিত্যতা সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশে শবও নিত্য বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন | সেই নিত্য শব্দ; সমুদায় অনিত্য শবের অন্তভূতি রহিয়াছে । 

৯% ন্যায়খাস্ত্রোক্ত অনুমানের, ন্যায় মীমাংনা-শাকস্্রোঞ্জ অধিকরণেরও পচ, 

আঙ্গঠ বিষয়) বিপন় (অর্থাং সংশয়), পূর্বপক্ষ+ উত্তর ও লঙ্গতি (অর্থাৎ 
মীমাংসা) | পশ্চাৎ এই পাচ অঙ্গের উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাছা 

পাঠ করিলেই অধিকরণের বিষয় সঙ্জে বুঝিতে পারা যাইবে | 

বেদে ব্যবস্থা আছেঃ ইন্দ্রধাগে ওডুদ্বরী স্পর্শ করিবে? কিন্তু কাত্যায়ণ- 
প্ম.তিতে লিখিত আছেঃ এযাগে ওডুম্বরীকে আরত করিবে | এখন এইরূপ 
ক্রুতি-ল্মৃতির বিরোধ-স্থলে কিরূপ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ইছায় মীমংসা- 

বিষয়ক আধকরণের পাঁচটি অঙ্গ পশ্চাং লিখিত হইতেছে | 
বিষয় |--ওঁড়ুশরী আবরণ ও ষ্পর্শ করণ বিষয়ক শাত্রীয় বিধি| 
বিশয় |--গুডুদরী স্পর্শ কি আবরণ কর। কর্তব্য এই সংশন্ব | 
পুর্ব্ব পক্ষ |-উ৮. শ্রুতি ও স্ম.তির পরজ্পর বিরোধ প্রতিপাদদন করা? 

যেমন ওঁতুদ্বরী স্পর্শমাত্র করিলে স্মৃত্যু্ত বিধি উল্লঙ্বন কয়া হত এবং 
আবরণ কারর্জে শতুযক্ত বিধানের অন্যথাচরণ করা হয়| | 

উত্তর |--পূর্য্বপক্ষ খণ্ডন | 



৩৬ ভিনিরিন উপাসক-সারদা | 

নিন্ম ্বাসখলব্ ঘব্যসল্বান্ | 
জৈমিনিস্ুত্র ১1১১৮ ল্ত্র! 

শব নিতাঃ কেননা অনাকে উহার অর্থ-বোঁধ করাইবার উদেশে উজ্চারণ 
করা ছয় | যদি উচ্চারণ মাত্রেই উদ্ধার বিনাশ হইত) তাঁছ! হইলে কেহ কাহাকে 
উহার অর্থ-বোধ করাতে সমর্থ হইত না| 

এরূপ দর্শনের কাল অগীত হুইয়! যে, বিজ্ঞানের অধিকার বিস্তুত 
হইতেছে ইহাতে বিশুদ্ব-বুদ্ধি সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা এক প্রকার নিন্তার পাই- 
তেছেন। সাধে কি রামমোহন রাঁয় সংক্ষতকীলেজ সংঙ্থছাণনের বিরোধী 
হুয়া তৎপরিবর্তে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ অনুরোধ করেন ৭"? তিনি 
বলেন কেবল সংস্কত শিক্ষা! দিলে লোককে নির্বোধ করিয় রাখ! হুইবে | 
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সঙ্গতি |--শ্রঃতিতে ওঁডুরীয যে যে স্থান স্পর্শ যোগ্য বলিয়া লিখিত 
আছে, তাহ! পরিত্যাগ করিয়। আপরাপর লমক্ড স্থান আরত কর কর্তব্য 

এই অ-ধকরণকে বিরোধাধিকরপ বলে | এক এক বিষয়ের অধিকরণ অব" 

লম্বন কযা ততলদৃপ অ.নক দিষয়ের সিদ্ধান্ত করা ছয় | 

* মাহষের মনের গতি অনেক স্থানে একরূপ 'দখতে পাঁওগ যায় | চীনে- 

দের৪ এ॥রূপ' একটি বচন আছে যে, একবার শব্দোচ্চারণ করিলে) গগন-মণ্ডলে 

চির দিন তা্ছার প্রতধনি চলিতে থাকে। ৃ 

পৃ ইংলগস্ছ রাজপুরুষেরা এদেশীয় লোকের শিক্ষ-সাধনার্থ এক লক্ষ চর্ধিশ 
হাঁঙ্গার টাকা প্রদান করেন এবং অব্রত্য রাঁ্পুরুষেরা তদ্ধারা একটি সংসদ ত- 

কাঁলেজ সংগ্ছাপন করিতে উদ্যত হন | এই সগ্বাদ জবণাত হইয়া) রামমোহন রায় 
সে সমক্বের শাপনকর্তা লার্ড এম্হর্স টকে এক খানি প্র লেখেন | তাঁছাঁতে তিনি 
নং জকালেজের পরিবর্তে একটি হংরেজধ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিকস! মানা- 
বিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে অনুয়োধ কয়েন এবং লংস্কূত শান্তর অহ্গশীলদ ও 
অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচশিত রাধিবাক্স উদ্দেশে এদেশীয় 2৪ পঠী লমুদায়ের 
অধ্যাপকগণের আসুকুলা-প্রার্থনা লিখিয়! দেন | 
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সংস্কত একটি প্রধান ভাষা । ভারতবর্ষীয় ধর্মশান্ত্ের অধিকাংশ 
সেই ভাষায় রচিত। এদেশীয় লোকের তাহাতে যথেফট শ্রদ্ধা! আছে! 
অতএব উল্লিখিত বাঁকাগুলে অনেকের কচিকর না হদলে না হস্তে পারে। 
কিন্ত না হইলেই বাকি হইবে? এ কথাগুলি অবিনশ্বর স্থীরকময় অক্ষরে 
লিখিত | উচ্ার এক একটি বাক্য এক এক খীছি হীরক-মাল।। 
“ভাষা-শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা/ নয়; জ্বান-শিক্ষার উপায় মাত্র | 
ভাষ' জ্ঞানরূপ ভাগারের দ্বার-স্বরণ। সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জ্ঞান- 
ভাগারে প্রবেশ করিতে হয 1 চির জীবনই কেবল দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান 
থাঁকিলে' কিরপে জ্বানরূপ মহা রত্ব লাভের সম্্বনা থাকে? জ্ঞান-রত্ব- 
লাঁভার্থে যত্র না করিয়া! কতকগুণল ভাষা শিক্ষায় কাল-ক্ষেপে করিলে, 
অন্সিদ্ধ-কীম ভিক্ষুকের স্যার কেবল দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা হয়প"।” যে 
ভাষ। প্রক্কত জ্ঞানরপ বিশুদ্ধ রত্রে পরিপূর্ণ, তাহাই সমধিক আদরণীয় ও 
সর্বতোভাবে শিক্ষণীয় । যেরূপ জ্ঞান উপার্জন করিলে, বুদ্ধি মার্জিত 
হয়, ভ্রম ও কুসংস্কার দূরীকুত হয়, এবং জগতের গুরুত নিয়ম- প্রণালী 
অবগত হুইর় কর্তব্যাকর্তবয নিরূপণ পূর্বক নিজের & জন-সম'জের সর্ব" 
বিধক্রীবদ্ধিনাধন করিতে সমর্থ হওয়া যাঁয়, সেইরূপ জ্ঞান শিক্ষ। কাই 
কর্তঃ। ভ্রম, কম্পন! ও কুনংস্কার নংশ্ক ত পাস্্বের সর্ঘ স্থানে ওতপ্রোত- 
ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে । খাছারা হংরেজী, ফরাশী অথব1 জর্মেন্ ভাষায় 
সুশিক্ষিত হন, প্রকৃত জ্ঞান-লাভ উদ্দেশে সংক্ষত ভাষায় ভাহ!দের 

শিক্ষণীয় অল্পই বিষ আছে । স'ক্কত শাস্ত্র মন্যে প্ররূত জ্ঞান-সংজ্ঞ।র 
উপণক্ক যৎকিঞ্চিৎ যাহ! বিদামান আছে, লিখিত তিনটি ₹উরাপীয় 

ভাষার একটিতে অধিকার থাকিলে, তাহার শত সহজগুণ অক্েশে 
একত্র প্রাণ্ত হওয়া যায়। স্তুপাকার শুভ্র অন্ন প্রপ্তুত পাসছলে' তষাবধাত 
করিয়া কতকগুলি কণিকামাত্র সংগ্রাঙ্থ করিবার প্রয়োজন কি? তাহাও 

নির্ধাচ করিপ। লওয়| ইঈরে পীর বিষ্ঠায় সুশিক্ষিত বিশুদ্ধ বুদ্ধির কার্য । 
যদি কোন রুত বিষ্ঠা ব্যক্তি শব্দবিদ্তার বা! ভাঁরতবরীয় পুরারত্ত বিদ্তার 
অথবা অব্রতা কোন দেশ-ভাঁষার শ্রীরদ্ধি-সাধনে কত"নংকল্প হন, কিন্বা 
ভারতব্ষাঁয় চিকিৎসা! শাস্ত্র হইতে উত্তম উত্তম ওষধ সংগ্রহ করিতে 
ইচ্ছা! করেন, তাছু!| হইলে তাহার সংস্বতাদি অন্ত অন্য ভাষার অনু- 

পপ পাপী ৭ ০? শপ সপ পপ গজ... ক এ বপন 

ছা 7800 81017071078 15৮61 ৮0 15010 &101001৮, 

৭ বর্শনীতি | 
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শীলন কর] উচিত বটে, কিন্তু জ্ঞান-রত্রের আকর-স্বরূপ পূর্বোক্ত 

তিনটি ভাষার একটি শিক্ষা! কারবার উপায় থাকিলে, প্রকৃত জ্ঞীন-লীভ 
' উদ্দেশে অপর সাধারণ সকলের সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া কাল-ক্ষেপ ও 

আত্ম-ক্ষর করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইয়ুরোপীয়ের! খু্টাব্দের 
উনবিংশ শতাব্দী বলিয়। মনের তেজে যে জ্ঞানৌজ্বলিত সময়ের মহিম! 
প্রকাশ করেন, এই সেই সময়ে নিষ্প্রয়োজন কেবল ভাষা শিক্ষ। 

করাকে বাস্তবিক শিক্ষা মনে কর। উপহানের বিষয়। 
এই কারণেই রামমোহন রায় সংক্ষত কালেজ সংস্থাপনের পরিবর্তে 

ইংরেজী বিষ্ভালয় স্থাপন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা! দিতে অনুরোধ করেন | 
তিনি কোন্ কাঁলে কিরূপ বিজ্ঞানোত্নাহ শ্রকাঁশ করিয়া! গিয়াছেন, 
ভাবিলে শরীর পুলকিত হুইয়! উঠে। যে সময়ে ভারতবর্ষ অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন ছিল বলিলে হয়, এবং যখন হিন্দু-সমাঁজে ইয়রোীয় বিজ্ঞানের 
নামোচ্চারণমাত্রও ঘটিয়াছিল কি না সন্দেহ, এই দেশে সেই অন্বকাঁরময় 
সময়ে বিজ্ঞান বিষয়ে এরূপ অনুরাগ ও উৎসাছ প্রকাশ আশ্চর্য্যের বিষয়%। 
ধন্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে ভোমার সতেজ বুদ্ধিজ্যোতিঃ ঘোরতর 

অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদ-রাঁশি বিদীর্ণ করিয়া এতদূর বিকীর্ণ হইয়াছিল 
এবং তংসহকারে তে'মীর শ্ুবিমল স্বচ্ছ চিত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ মময়ে 
প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল 
ইছ1 সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয় | তখন তোমার 
জ্ঞান ও ধর্মোৎসাছে উৎমাহিত হৃদয় জঙ্গলময় পক্চিল-ভূমি-পরিবেষ্টিত 
একটি অগ্নিময় আগ্নেয় গ্রিরি ছিল ; ভাহ হইতে পুণা-পবিত্র প্রচুর জ্ঞানাগি 
নতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়? চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত | তুমি বিজ্ঞানের 
অনুকূল পক্ষে যে স্মগীভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া খিয়াছ, তাহাতে যেন 
এখনও আমাদের কর্ণ-কুহছর ধ্বনিত করিতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্তীর তুরবী- 
ধনি অগ্ঠাঁপি বাঁর বাঁর প্রতিষ্ধনিত হইয়া এই অধোঁগ্য দেশেও জয় সাধন 

করিয়। আমিতেছে | তুমি স্বদেশ ও বিদেশ-ব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার মহহার 
উদ্দেশে আতভায়ি-ম্বরূপে রণ-ছুর্মদ বীর পুকষের পরাক্রম প্রকীশ করিয়াছ, 
এবং বিচাঁর-যুদ্ধে নকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়| নিঃসংশয়ে নমাকৃরূপে জয়ী হই- 
যাছ। তোমার উপাধি রাঁজী। জড়ময় তূমি-খণ্ড তোমাঁর রাঁজ্য নয়। 
তুমি একটি স্থবিস্তর মনোরাঁজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ। তোমার 

* এখন তো] বিদ্যানাক-প্রকীশে সেই তিমির-র1শির কিয়দংশে ছেদ-ভেদ 
হইয়াছে,তথাঁপি এখনও ত1স্ার সাম্দায়িক লোন বলিয়া পরিচিত কয়েক বাকি 

আমার লমক্ষে বিলজ্জভাঁবে ও মুক্ত কণে বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগ ও বিদ্বেষ 

প্রকাশ করিয়াছেন | ধিকৃ। ধিকৃ! শতবার ধিক! 

্ 



৩৪ তারতবধাঁয় উপামক-সম্থ্রাদায়। 

সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন সুগার্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায়ে 
তোমাকে রাঁজ-মুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়-ধনি করিয়া আমিতেছে। 
যাহার1 আবহমীন কাল হিন্দু জাতির মনোরাজ্যে নির্বিবাদে রাজত্ব করিয়া 
আসিয়াছেনঃ তুমি তীহাদিশকে * পরাজয় করিয়াছছ। অতএব তুমি 
রাজার রাজা | তোমার জয়-পতাকা ডাহাদেরই স্বাধিকার-মধ্যে মেই যে 
উত্তোলিত হইয়াছে, আর পতিত হুইল না, হুষ্ববেগু নাঃ নিয়ত একভাবেই 
উভীয়মান রহিয়াছে । পূর্ব্বে যে ভাঁরতবর্ধীয়ের! তোমাকে পরম শত্রু 
বলিয়। জানিতেন, তদীয় সন্তানের? অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু 
বলিয়। বিশ্বাস করিতেছেন তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ধীয়দের 
বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু। 
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এক দিকে জ্ঞান ও ধর্ম ভূষণে ভূষিত করিয়া জন্ম-ভূমিকে উজ্জ্বল করি- 
বার যত্ব করিয়াছ, অপর দিকে সক্কটময় সুগভীর সমুদ্র সনূহ উত্তরণ পূর্বক 
রিম রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া নানাবিষরে রাজশাসন-প্রপালীর 
মংশোধন ও শুভ-মাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্ট। পাইয়াছ 22। সে সময়ের পক্ষে 

ঈ প্রচলিত হিন্তুধর্ম-ব্যবস্থাপকদিগকে। 

1 21159, 15065 4১100051067 ৮9 1015 0108]006, 

পু স্বদেশের কল্যাপ-সাধন ও বিশেষতঃ ভারতব্ধীয় রাজ্য-শাদন-প্রপালীর 
সংশোধনই রামমোছন রায়ের ইংলণড গমনের প্রধান ভদেশ্য ছিল | প্রচলিত 
ছিম্দুধর্ম-পক্ষ পাঁতী ব্যক্তিরা লছনরণ-নিবারণ-বিষয়ক রাজনিয়মের প্রতিকুল পক্ষে 

ইংলত্ডে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন $ সেই বিষয়ের স্মবিচার সম্পাদন ভদেেশে 
ও ইস্ট ইওর! কোম্পানির চারটার পক্িবর্তন সময়ে তংনংক্ান্ত বিচারে 
লিপ্ত হইয়! যদি ভারতবর্ধীয়দের ছিত-লাধন করিতে লমর্থ ছন এই অভিপ্রায়েঃ 

এষং বিশেষতঃ ইউরোপীয় বিভিষ্ন জাতির আচারঃ ব্যবহার+ ধর্মাদি বিষয়ের 

আনুসন্ধানার্থে, তিনি ইংল9 গমন করেন | দিলীর বাদলাহ, একটি মোকদমার 
ভারাপ্পণ করিয়! তাহাকে তথায় পাঠাইর1 দেন ইহাতেই তাহার মনোরখ- 
পূরণের দ্বিধা ও পছুপায় ঘটিরা উঠে। ভিনি যত দিন তথায় অবস্ছিতি করেনঃ 
ভও দিনই এ লকল মৃত ব্যাপার লাধনার্থই ব্যত্ত ও চিত্ত ছিলেন | তিন 



উপক্রমণিকা। ৩৫ 

এ কি কীণড। কিব্যাপার! স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিম! তুমি ইংলগ্ডে 
শিয়া অধিষ্ঠান করিলে, তথাঁকার স্পণ্ডিত সাধু লোকে তোমার অনা- 

ধারণ গুণ-এ্রাম দর্শনে বিশ্ময়াপন্ন হইয়। যাঁর! তোমার সাক্ষাৎকাঁর লাঁভ 

করিয়া, একবার তথখাঁকাঁর কোন সক্ছন-সমাজে চমৎকাঁর-সম্বলিত এরূপ 
একটি অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, জক্রেটিন্ বা 
নিউটন্ ধরণী-মণ্ডলে পুনরায় উপস্থিত ছইলেন %| তুমি আপন সময়ের 
অতীত বন্তু। কেবল সময়েরই কেন? আপন দেশেরও অতীত। ভাঁরত- 
বর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি বলিয়! শিয়াছেন, এরপ 

রাজন্ব ও বিচার-প্রণালী সংক্াস্ত অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া বোর্ড অব. 
কন্টোল নাঁমক রাজকীয় কার্যালয়ে অর্পণ করেন এবং সেই কাঁধ্যাঁলরের 
অধাক্ষেরা হৌ স অক কমমন্ন পাঁমক সভায় সেই সমস্ত পাঠাইয় ছেন। তন্ডিশ্রঃ 

তিনি রাঁজপুরুষদের অনুরোধকমে পার্লিএমেণ্ট ভবনে নিজে বারম্বার় উপস্ছিতত 

হইয়। শাসন-প্রণালশ সংক্রান্ত আপন অণতপ্রায় প্রকাশ ও সৎ-পরামর্শ প্রদান 

ফরেন এব ভাঁরতবরর্শর় রাজকীয় বাপাঁয়ের গুণাগুণ বিচাঁর ও উত্তরকা্পীন 

শাঁনন-পদ্ধতি-বিষয়ক মানাবিধ প্রভ্ভাত। যুকজি ও পরামর্শ লিখিয়! বিভাঁগাঁদির 

নকৃল।-সঘপিত একখানি পুস্তক প্রীস্তত করেন | এ সমুদায় ব্যতিরেকে, হিন্দু- 

দের দায়াধিকার ও ভারক্কবর্ষীয় বিচার-প্রণাঁলীসংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তকও 

রচনা করেন । 

তিনি ডন্পখিত সমুদায় শ্রস্থ ও প্রনন্দাদির মধ্যে ভারত :যীয় লোকের 
পদ-রুদ্ধির জন্য অন্রোধ ও ব্যাকুল চিত্তে কৃষিজীবীদের ছুঃখ-ছরণার্থ প্রার্থনা 

করন | 

লেই শময়ে পার্লিএমেণ্টে ভাঁরম্তবর্ষের শাসন সংক্রান্তি নুতন নিক্লমাঁবলী 

প্রশ্ত।টিত হয়; তিন তদর্থে এত চিন্তিত থাকিতেন ষে) অনেকে স্বার্থ-সাধন 

বিষয়েও তণ চিন্তিত থাকে কিনা লন্দে্ছ। 

তাহার এপুর্তক ও প্রবন্ধগুলি অপ্প উপকারী হয় নাই রটিস রাজ- 
পুরুষের] ভীহার অভিপ্রাপ়ান্বলারে ক্রমে ক্রমে অনেক কার্য করিয়াছেন ও 

তন্বারা বিশেষ উপকারও দর্শিযাঁছে তাঁহার সন্দেহ নাই | 
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৩৬ ভাঁরতবর্ধীয় উপানক-সম্প্রদ্দায়। 

দেশে এরূপ লোকের জন্ব-গ্রহণ অবনী-মগুলে আর কখনও ঘটিরাঁছিল 
বোধ হয় না%| এ 

ঈ যে সময়ে গুরুপাঠণালার শুভঙরী অঙ্ক ও কচি পালশ কায়দা” শিক্ষা- 
বধি সর্বসাধারণ বিষ্লি-লোঁকের বিদ্যাশিক্ষার চরম মীম ছিলঃসেই সময়ে যিনি 

পৃথিবীর প্রাচীন ও অপ্রাচীন ৰহুতর প্রধান প্রধান ভাঁষা প্রহতি দশ ভাবায় 

ও বিবিধ বিজ্ঞানে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন; যিনি ভিন্ন ভিন্ন নান] 
ভাষায় স্বদেশের কল্যাণকর বিবিধ পুন্তক প্রস্তত করেনঃ আপনার দেশ-ভাঁষাঁয় 

রীতিষত গদ্য-গ্রন্থ-রচনাঁর পথ প্রদর্শন করেন, সেই ভাষার বাঁকরণ-রচনাদি 
দ্বারা তাঁছাঁর শিক্ষ্প্রচলনের উপাক্জান্ষ্ঠান করেন এবং যেরূপ শিক্ষায় লোকের 
বুদ্ধি মার্জিত ও কুলংক্কার বিনষ্ট হই] বিশুদ্ধ জ্ঞান-পথে প্রবণ জম্ম, ইংরেজী 

বিদ্যালয-সংক্ছাপনাদি ম্বাঁরা স্বদেশে সেইরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত করিবার 
জনা যথোচিত চেষ্টাপাঁন; যে সময়ে তাছারা যোরতর অন্ন ও অশেষ 

প্রকার কুদংস্ফারে অন্ধ ছইগাছিল লেই সময়ে খিনি আপনার বুদ্ধি বিদ্য' ও 
তেজস্থিভা প্রভাবে সমুদার কুলংস্কার পরিত্যাগ প্রীন্ঘক স্বদেশের আচার 
ব্যবহারও ধর্সাদি সংশোধম করিতে কত-সফপ্প হন) ও সে বিষয়ে নিপুণ ও 

কৃতকার্ধয হইবার উদ্দেশে স্থল-পথে ও লমুদ্র-পথে কত কত অ:তদূর-স্ফিত ছূর্গম 

দেশ পরিভ্রমণ করিয়] নান1 জাতির ধর্ম, কর্ম) রীতি, নীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষ- 
য়ের নবিশেষ অন্নপক্ধান করেন হুঁ) যিনি শ্বদেশীর স্বীলোকের ব্যথায় ব্যথিত 
ও.কারুণ্য-রমে অভিষিক্ত হইয়! তদীয় শিক্ষা বিষয়ে সমুচিত যুক্তি গুদর্শন ও 
নিভা্ত সাঁহুকূলভাঁব প্রকাশ করেন) বহছুবিবাছ-রীতি ও কর্তদান দায়াধিকার 

বিষয়ক ব্যবস্থ' তাঁছাদের অশেষ ক্রেশের মূল ও অনেক অনর্থের কারণ বলিয়! 
প্রচার করেন) অসঙ্গত নিগ্রহছ সহ্য করিয়াও প্রাণপণে সছ্গমরণরূপ বিযময় 

প্রথ। নিবারণ করেন এবং দেশময় এই জন-প্রবাদ প্রচলিত হয় যে, ইঈংলও 

হইতে প্রভ্যাগমন কয়া বিধবা-বিপাছ-প্রচলনের উদ্যোগ পাইকেন এইরূপ 
ইচ্ছা ব্যক্ত করেন? যে সনয়ে স্বদেশীয় লোকে সাধারণ ছিতান্ুষ্ঠান-ধর্মের 

মর্ঘ-গ্রছ করিতেই পাঁরিত ন'$ দেই সময়ে যিনি এ ধর্শটি আপনার চিরজীবনের 

% পালর্শ ব্যাকরণ | 
শখ 51106 দ100 761] ০৮০৮ 1010] 1018 20017601005 9007901) ৫9100015108 

৪01011065 10 1211012603, 51010]. 11101511091 10107100100 1001) 0550017(8 

(0860061,১, 

ধডা, খা, 10, 

8 ভোট দেশে তিন বংদর ও ইউরোপে সার্ধ ছুই বংসর অবস্থিতি 
করেন । লে সময়ে নানাবিধ ছুর্ণম দেশ পরিজমণ পূর্বক ভোট দেশ পর্য্যন্ত গমন 

কর! পছজ ব্যাপার ছিল ন1] 
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মহমরণ-নিবারণ) ব্রাক্দধর্্- সংস্থাপন, জ্বদেশীয় লোৌঁকের পদৌন্নতি- 
সাধন ইত্যাদি তোমার কত জয়ন্তন্ত ও কীর্তিস্তম্ত জান্ভবল্যমান রহিয়াছে । 
ন! জানি কি কল্যাণময়ী মহীয়সী কীর্তি সংস্থাপন উদ্দেশে অর্দ-ভূমগুল 
অতিক্রম করিতে* ক্ত-সংকম্প ও প্রতিজ্ঞারঢ় হইয়াছিলে । তাঁদৃশ সুদুর-স্থিত 
ভূখগ্ু-বাসী ন্ুপ্রতিষ্ঠ নাধু লোকে তোমার অসামান্য মহিমা! জানিতে 
পারিয়া, প্রত্যুদগামন পূর্বক তোমাকে সমাদর করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র 

একমাত্র নিত্যত্রত-ম্বরূপ অবলম্বন করেন ও তাহাদের বিষম বিদ্বেষ ও ধোরতর 

প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া ভাছাদেরই ছুঃখ-হছরণ) স্ুখ-বদ্ধন ও সর্ধপ্রঙ্ণার 
উন্নতি-সাধন করিতে নি7স্তর প্রভিদ্রারড থাকেন 3 কেবল স্বজাতির শুভান্বেষণ নয়) 

যিনি উমণ্ডলের অন্যান্য প্রধান প্রধান ধর্ম সংশোধন ও অন্য দেশীয় লোকের 
হিতানুহান বিষয়েও উৎসাহ ও যত্র প্রকাশ করেন?) কেবল ধর্মাদির পরিবর্তন 

ময়) যিনি শ্বয়ং শ্বাধীন দেশের অধিবাঁদপী ও রাঁজপুরুষের মধ্যে 
পরিগণিত ন| হইলেও, নিজের বুদ্ধি) বিদা ও ক্ষমতা] প্রভাবে রাজশাসন- 
প্রণালী সংখোঁধন ও উন্নতি সাধন করিয়া স্বদেশীয় লোকেপ্ ভুঃখ-ছরণ ও 
র্দ্ধি সম্পাদনার্থ অতিশয় সাছসিকতা প্রদর্শন পূর্বক কার়মনোবাক্যে চেষ্টা 
পান) ও অনাধারণ বুদ্ধি-গৌরব) রাঁজনীতিজ্ঞতা। অধ্যবসায় ও উপচিকীর্ষ প্রকাশ 
পুর্নক এ নমস্ত অনাঁমান্য বিষয়ে চিরজীবন অন্থরক্ থাঁকিয়। লে সময়ে ও 

আপনার জীবিত-কাল মধ্যে যত দুর সম্ভব ক্ৃত-কা্ধ্য হনঃ এবং যিনি উল্লিখিত- 
রূপ মহত ক্রিগ্ান্ষ্ঠান) সর্ব-ছিতৈষিভা) সদাশয়ত1) শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ- 

গুণে সর্বোংকৃষই শ্থদভ্য-জাভীয় বিশিষ্ট লোকের প্রীতি-পাত্র ও ভক্ি-ভাঁজন 

হইয়া যান, তীঁছাঁয় সদৃশ উক্তরূপ অনপাঁধারণ বহুতর গুণাঁলঙ্কারে অলঙ্কত 
ৰাক্তি ভূমণ্ড.$ এবং বিশেষতঃ এন্ূপ অযোগ্য দেশে -অ।র কখনও জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছেন এগ্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না| একাধারে এরূপ অশেষ গ্রকার 

অপামান্য-বিষয়িণী অলে!ক-সাঁমান্য বুদ্ধি) ক্ষমতা ও ছিতৈযিতাঁর একত্র নংযোগ 

আর কখন ঘটে নাই বোঁধ ছয়| | 

* আমেরিকা গমন করিতে! 



৩৮ তারতবর্ধীয় উপাঁমক-সম্প্রদায়। 

ছিল | মনে মনে কতই শুভ নংকপ্প সঞ্চারিত ও কতই দয়া-আত প্রবাহিত 
করিয়াছিলে। কিন্তু ভীরতের কপাল মন্দ! সে সমুদয় বর্খ-ক্ষেত্রে আপিয় 

আবিভূর্তি হইল ন||_ব্স্টল.!_ব্বস্টল্* ! তুমি কি সর্বনাশই করিয়াছ ! 
আমাদিগকে একেবারেই অনাথ ও অবসন্ন করিয়া রাঁখিয়াছ! যাহাতে 

অশেষরূপ অমৃত-স্বাদ ফল-রাঁশি উৎপৎমামান হইয়া ছিলঃ মেই অলোঁক- 
সামান্য রৃক্ষ-নুলে সাজ্ঘাতিক কুঠাঁর প্রহার করিয়াছ! 

সেই বিপদের দিন কি ভয়ঙ্কর দিনই শিয়াছে! আমাদের সেই দিনের 
মৃতাশেখচ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে! সেই দিন ভারতরাজ্যের 
কল্যাণ-শিরে বজ্জীঘাঁত হইয়াছে! এদেশীয় নব্য সম্প্রদায়! সেই দিন তোমর1 
নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া রণজিৎ-শুন্য শিক সৈম্তের অবস্থায় পতিত 
হইয়াছ ! হুঃখ-জীবী কৃষি-জীবিশ্রাণ! যে সময়ে তোমরা! স্বদেশ ও 
বিদেশের জন্য অপর্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াও নিজে সচ্ছন্দ মনে ও নিরশ্রু- 
নয়নে অত্যপরুষ্ট তগুল-গ্রাসও এছুণ করিতে পাও নাই, সেই সময়ে ফিনি 
এ হুসেন দুঃখ-রাশি পরিহার করিরা ভোমাদের সন্তপ্র হৃদয় শীতল করি- 

বার জন্ত ব্যাকুল ছিলেন, এবং তক্ষন্য রুটিন রাঁজ্যের রাজধানীতে অধিষ্ঠান 
পূর্বক তোমাদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক রাঁজপুকষের নিকট স্বহস্তে লিখিয়! 
বিশেষরূপ কাঁতরত! প্রকীশ করেনপ', সেই দিনে তৌমর! মেই ককণাময় 
আশ্রয়-ভুমির আঁশ্রয়-লাভে চিরদিনের মভ বঞ্চিত হইয়াছ! ভাঁরতবর্ধীয় 
চির-নিএহ-ভাজন অবলাঁগীণ! তোমাদের অশেষরূপ হুঃখ-বিমৌচন ও 
বিশেষরপ উন্নতি-সাঁপন যাহার অন্তঃকরণের একটি প্রধান সঙ্কণ্প ছিল) 
এবং যে হৃদয়-বিদীর্ণ-কারী ব্যাপার স্মরণ হইলে শরীরের শোগিত শু 
হইয়] হৃংকম্প' উপস্থিত হয় যিনি নিতান্ত অযাচিত ও অশেষরূপ নিগৃহীত 
হুইরাও তোমাদের সেষ্ই নিদাকণ আত্মন্ব'ত বাবস্থ' 2 ও তন্নিবন্ধন স্বজন- 

বর্দের শোক-সন্তাপ, আর্তনাদ ও অশ্-রারি সমন্তঈ নিবারণ পুর্ধক ভারত- 
মলের মাতৃ-হীন অনাথ বালকের সংখ্যা হাস করিয়া যান, সেই দিনে 
তোমর1 সেই দরাময় পরম বন্ধুকে হার] হইয়া! বিবিধ পীড়ায় প্রপাড়িত 

ক্ষ ইংলণ্ডের অন্তর্গত রূস্টল, নামক স্থানে জামমোঁধন রাষের মড্যু ও 
সযাধি হয়| 

ঞ্ 
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জননী ভারততৃমি | যে আশা নরলৌকের জীবন-স্বরূপ, সেই দিন 'তোঁমার 
সেই আশাবদী বুঝি নির্মূল হইয়াছে! ! 

পূর্বতন শোক-সন্বাদ নবীভূত হইয়া উঠিল! অশ্র-জল নিবারণে 
একেবারেই অসমর্থ হইয়া! পড়িতেছি। এসময়ে বিষয়ীস্তর স্মরণ করি 
উহা বিম্ম ত হওয়া! আবশ্যক | একটি প্রবৌধের বিষ়ও আছে । আমাদের 
রাঁজ। একেবারে নির্বাণ হইবার বস্তু নন। তিনি ভূ-লোক হইতে অন্তহ্িতি 
হুইয়াছেন, তথাচ চিরাঁবলদ্বিত হিত-ব্রত উদঘাপন করিয়) যান নাই | তদীয় 
অমাধি-ক্ষেত্র হইতে কতবার কত পরম শ্রদ্ধেয় স্থপবিত্র মহানাদ বিনিগ্গীত ও 
প্রতিধনিত হুইপ! কতই হিতোৎসাহ উদ্দীপন ও কতই শুভ সঙ্কপ্প সম্পাদন 
করিয়া আনমিয়াছে *! অতএব তিনি প্রাণভ্যাগী করিয়াও আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করেন নাই % জীবৎ-কালের সদভিপ্রায়-বলে ও নিজ চরিতের 
দৃষটীন্ত-প্রভাবে মৃত্যুর পরেও উপকার সাধন ও উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক 
আমাদের ভক্তি ও কুৃতজ্ঞতী-ভাজন হুইয়। রহিয়াছেন। কেবল আমাদের 
নয়, ইয়ুরোপ ও আ'মেরিকাও ভক্তি-শ্রদ্ধী সহকারে উাহ'কে চির-ম্মরণীয় 
করিয়া রাখিয়াছে। 
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তিনি জীবদ্দশায় স্বদেশীয় লোঁক কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া প্রত্যাশ' 
করিয়াছিলেন, উত্তরকালীন লোকে তীহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে । কিন্তু 
একাল পর্যন্ত তাহার তাদৃশ কিছু দৃশ্যমান চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। 
ভাগ্যে স্ুবিখ/াঁত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলগু ভূমিতে গমন করেন, 

ঈ% অর্থাৎ রাষমোহম রায়ের অভিপ্রেত১ তাহা কর্তৃক স্ৃচিতঃ প্রস্তাবিত, 

অথব। তাছ।» প্রর্থন1, যত ও পরিশ্রমে রাজনিয়মে বিনিবেশিত অনেক বিষয় 

তাছার ম্বতুযুর পরেও আন্দোলিত প্রচলিত ব! প্রবল হয়) যেমন শ্রী-শিক্ষা 

বিজ্ঞান-শিক্ষা ইহরেট শিক্ষার সুুবিষ্তারঃ ব্রাঙ্ষধর্মবের উন্নতিও বিষয়-ৰিশেষে 

স্রীলোকের রদ, কুথিজীবীদের ভুঃখোপশম বিষয়ক রাজনিয়ম-বিশেষ) 

বিচারালয়ে জুড়ি দ্বার! বিচার-সম্পাদন ইত্যাদি | | 



রঃ ভাঁরতবর্ধয় উপাসক-মশ্ত্রদায়। 

তাই তাহার একটি রীতিমত সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হয় | ভাল, ভাঁরতবর্ধীয়- 
গণ! তোমর! তে! মধ্যে মধ্যে ব্যক্কি-বিশেষের-স্মরণার্থ তদীয় প্রতিরূপাদি 
প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হও, কিন্তু রামমোহন রাঁয়ের একটি সর্ববাবয়ব-সম্পন্ন 
প্রতিমৃন্তি প্রস্তুত করাইয়া! বেচিস্ক. মছোঁদয়ের দক্ষিণ ছস্তের দিকে সংস্থাপন 
করিতে কি অভিলাষ হয় না? স্বদেশীয় গ্রন্থকারগণ | সবিশেষ অনুসন্ধান 
পুর্র্বক তীহার একখানি সর্ধাঙ্গ-স্ুন্দর জীবন-চরিত সঙ্কলন করিয়া স্থীয় 
লেখনী সার্থক ও পবিত্র করা এবং তদ্দার1 ত্রীহার ধণের লক্ষাংশের 
একাংশ পরিশোধ কর] কি অতিমাঁত্র উচিত বোধ হয় না1 আমরা কি. 
অকৃতজ্ঞ! কি নরাধম! 

আনুষঙ্গিক কথা-প্রবাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়ীছে সত্য বটে, কিন্ত 
প্রিয়তম পাঠকগণ! যিনি ভারতভূষির দুঃখ হরণ ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণ, 
মন, ধন সমর্পণ করেন, “মানব-কুলের হিত-মাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ 
উপাসনা” এই মহাণর্থ-বোঁধক পরম-পবিত্র পার্সিক বচনটি ঘিনি নতত আ- 
বৃত্তি করিয়া নিজ চরিতে নিরন্তর সম্যক্রূপে তাছার দৃ্ীন্ত প্রদর্শন করেন, 
যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈষিতা গুণের একত্র মংযোগ ভূমগ্ডলে 
আঁর কখন ঘটিয়াছিল এমন বোধ ছয় না, যিনি একাধারে সেইরূপ এঁ সমস্ত 
গুণ ধারণ পূর্ব্বক যাবজ্জীবন মহৎ মহৎ কল্যাণকর ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন*,এবং 
ভূ-ন্বর্থ সমান ইয়ুরৌপ ও আমেরিক1 ভক্তি পূর্বক যে অসামান্য পুকষের 
নিকট উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ক্কতার্থ হয়, মনের দার 
উদঘাটন পুর্র্বক উচ্চৈংস্বরে শ্রদ্ধী-সহক'রে ষাঁহার গুণ-বর্ণন ও মহিম! 
কীর্তন করে, ধাহার সর্ব-শুভকর উদার চরিত্র আদর্শ-স্বরপ জ্ঞান 
করিয়া অন্তঃকরণের মহিত তাহার অনুকরণ প্রার্থনা! করে, এবং এক 
সময়ে খাহার সহিত সহবাঁদ ও সদালাঁপ বহুমূল্য সম্পত্তি বিবেচন। 
করিয়া তল্লাভার্থে যার পর নাই আগ্রহ ও ওৎসুক্য প্রকীশ করেঃ ও 
পরে যাহার অনদ্ভাঁবে শোঁকাঁকুল হইয়। ঢুংসহ ক্রেশীনুভব পুর্বর্বক 
বিলাপ ও ক্রন্দন করে, উল্লিখিত কথাগুলি তীহাঁরই পুণ্য-প্রসঙ্গ বলিয়। 
আমারে ক্ষমা করিও । ৭" 

এখন, বেদ-প্রাঁণ ছিন্দুমগ্ডলি ! শ্রবণ কর । তোমাদের প্রাচীন মীমাংসক- 
গণ অর্থাৎ বেদ-মন্ত্রের মীমাৎসাকারী পূর্বকাঁলীন আচার্ধযগ্রণ ন1 ঈশ্বরই 
মানিতেন, না দেবতাই স্বীকার করিতেন। তীঁছারা নির্দেব ও নিগীশ্বর। 

সপ পাক ০ পপ 

সা ৩১৩ ৩৭ পৃষ্টা দেখ। 
শ এপ্রন্ভাবে রামমোহন রায়ের গুণ-গ্রাম-সংক্রান্ত যে কয়েকটি কথা 

ইঞ্ষিতমাত্রে লিখিত হইল) রেবেরেও, কাঁচপন্টর্ ও বিশেষতঃ মেরি কার্পেন্টর 

কর্তৃক নিরচিত তদীয় জীনন-রত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে) তাছার নবিশেষ 
বৃতান্ম জানিতে পারা যাইবে | 



উপক্রমণিক]। ৪১ 

যে মীমাংসায় ষাগী-যজ্ঞাদি কর্থকাঁণ্ডের বাবস্থ। আছে এবং পেই বিষয়ে- 
রই বিধি, নিষেধ ও ফলাফল বিশেষরূপে বিচারিত হইয়াছে, সেই মীমীংস- 
দর্শন যে নাস্তিকতাবাদী একথা শুনিলে আপীততঃ অনেকে বিস্ময়াপন্ন 
হইবেন বোধ হয় | কিন্ত একথার অন্ধ] হইবার সম্তাবন| নাই । মীমাংসা 
পণ্ডিতেরা, বিশেষতঃ প্রাচীনতর মীমাংসকগণ, মুক্তকণ্ঠে ও জুম্পফটরূপে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব অশ্থীকার করিয়! শ্বিয়াছেন। পঞ্চসংখ্যক জৈমিনিস্াত্রের 
ভাষ্যে বেদ পেখকষেয় অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণীভ কি ন। এই বিষয়ের বিচার 
উপস্থিত হইলে, ভাষ্যকার শবর স্বামী বত্তিকারের কথিত অনুক্ত অভি- 
প্রায় উদ্ধত করিয়াছেন। | 

" প্সদীহমত; হস: বব্নন্ন;' ছুলি ঘ্বুহত্য ব্যজ্জল্যাসাজান্। 
জব স্বব্ন্ধীলান্থি। সন্ত্বব্ সলাব্যহ্যাদানান্ লন্ঘৃঙ্র্ধলান্র- 
নইমাম্। 

এই শব্দার্থের সম্বন্ধ অপৌকষেয় অর্থাৎ কোন পুঁকষ কর্তৃক কৃত নয়, 
কেনন' এরূপ সন্বম্ধকারী পুকব বিদ্যমীন নাই | যদি বল, সম্বন্ধকারী পুকষ 
বিদ্যমান নাই কেন? তাহার উত্তর এই যে, সে বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ না খাকিলেঃ অন্যান্ত গুমাণেরও সম্ভীবনা থাকে নাশ 

পূর্বেই এইরূপ উল্লিখিত ছইয়াছে যে» কেবল ঈশ্বর নয়, এই দর্শনের মতে 
দেবতাঁও নাই বলিলে বল1 যায় । যাবতীয় দেবতা মন্ত্র-স্বূপ ; শরীর- 
বিশিষ্ট নয়। মীমাংস+-দর্শনে এই অভিপ্রায়ের উপযুক্ত যুক্তি-প্রদর্শনেরও 
ক্রটি হয় নাই | যদি ইন্দ্রদেব যজমানের আহ্বান গ্রহণ করিয়া ঘটে ব! 
প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত হইতেন, তা! হইলে এরাৰতের ভার-বলে ঘট ও 
প্রতিমা! একবারে চূর্ণায়মান হইয়া যাইত। | 

জৈমিনিস্থৃত্রঃ শবর স্বামি-ক্কত শীবরভাষ্য, কুমীরিল ভট-কুড বাডতিক, 
সোমনাধ-কুত মগুখমালা, পার্থসারধি-ককত শীস্ত্রপীপিকা ভবনাথ মিশ-কুভ 
মীমাংসান্তায়বিবেক, রাঘৰানন্দ-ক্ভ ম্তায়াবলীদীধিতি, মাধবাচীর্য্য-কত ন্যায়- 
মালাবিস্তার ইত্যাদি বন্তর গ্রন্থে এই দর্শনের মত প্রঙিপাঁদিত ছইয়াছে। 

* বেদোজি শব্ব-বিশেষের থে অর্থ-বিশেষ নিরূপিত আছেঃ সেই শক ও 

অর্থের এরূপ স্ন্থ | ৃ 

পপূর্বেই লিখিত হইয়াছে, যীমাঁংসার মতে একটি নিত্য শব সকল অনিত্য 

শবের অন্তত আছে 7 কেছ কেছ সেই শবদকেই ব্রদ্ম বলেন | 
ঙ 



৪২ ভারতবরধীয় উপাসক-সন্প্রদায়। 

বেদাস্ত। 

অবশিষ প্রধান দর্শনটির নাষ বেদান্ত! মীমাংস| যেমন বর্ধ-মীমাংসা, 
বেদান্ত সেইরূপ অঙ্গ-মীমাংস। * | 

 ধাঁছা হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ হয়, তিনিই ব্রহ্ম । 
জক্মাতব্ব অন: ॥ 

বেদাভসৃত্র | ১ অ|১পা (২ 
বা হইতে এই জগতের জন্বাদি (অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ) ছয় 

ভিনি বক্ষ । . 

বেদান্তের ভাষায় ইহাকে ব্রঙ্গের ভটঙ্থ লক্ষণ বলে। তিনি সভা-ম্বরূপ, 
জ্ঞান-ম্বরূপ ও অনন্ত-স্বরূপ।| তিনি অদ্বিতীয়, অর্থাৎ ডাহা ভিন্ন অস্ঠ 
কোন বস্ত বিস্কমান নাই। তভিমিই সত, অপর সমন্তই মিখ্া। যেমন 
রাত্রি-কীলে সহুস। রজ্জ দোখিলে। সর্প বলিয়। ভ্রম ছইভে পারে; অখবা 

* জৈমিনি-দর্শন পূর্যর্ষ মীমাংন! এবং বেদান্ত-দর্শন উত্তর মীমাংসা বলি] 
প্রনিদ্ধ আছে | বেদাভনুত্েয় মধো পুনংপুনং মৈশিনির নাষোল্সেখও দেখ 
যায় ঈ | ইছাঁতে অগ্রে মীষাঁং দ! এবং পশ্চাৎ বেদান্ত-দর্শন প্রকাশিত হয় এইরূপ 
প্রতীয়মান হইতে পারে অথচ জৈথিলিলুতের মধ্যেই বেদাভ-প্রপণেতা বাদরা রণ, 
ব্যাসের নাম বিনিবেশিত জাছে| (মীমাংসা ৫ সুত্র )| 

এই ৬তয়কে লমকালবর্তা বলিয়া মনে করিলে। এ বিয়োধের একরূপ তঞ্জীন 
ছইয়া যাঁয়। কিন্তু কেবল মীমাংসা! ও বেদাঁ নয়) তিন তি নান] দর্শনের 
দুত্রে-এরন্থের মধ্যেই পরস্পরের যত-প্রলঙ্গ লক্ষিত হইয়া! থাকে | বেদান্তসৃত্রের 
অনেক স্থানে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মত ও অভিপ্রা্ম .উন্দগিখিত আছে 1, 
সেই়প জআাঁবার ন্যাগশৃত্ের মধ্যেও অর্থাপতি প্রভৃতি 2 বেদাভ-মতের 
দু্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া বায় খু | এই বিষয়টি বিবেচন1 করির। দেখিলে) 
এ সমগ্র দর্শনের সমুদর স্ত্রঞঙজলি এক লময়ে ও এক জনেয় কৃত ৰলিয়! কদাঁচ 
প্রতীয়মান ছয় ন1| 

* বেদাস্তন্র | ১? ২প1১ ২৮ ও ৩৯ স্থ$ ১অ। ওপাঃ ৩১ নূর ইঙাদি | 

প' বেদাস্ত্ূত্ | ২ অ। ২ পা। ১১১১৩, ১৪ সুত্র ইত্যাদি | 
ধু শ্ুলকার দেবদত দিবাতাঁগে তোজন করেন ন! একথা বলিলে এইটি 

বোঁধ হয় যে) তিনি রাতিযোগে তোজন করেন; কেমন! একেবারে লিয়াছার 
থাকিলে, -সুলকার হওয়া লম্তব নয় | এই বিষ উন্নিখিত বাঁকোর অর্থাবীন 
প্রার্ত হওয়া যাইতেছে | ইঞাকেই অর্জাপতি-প্রীঘাণ বলে | পূর্বোক্ত প্রড্যক্ষাদি 
চি প্রাণ ব্যতিরেকে বৈদাত্িকেরা এইরপ অভিষিক্ত কয়েকটি প্রমাণ শ্বীকার 
করেন | দ্যান্জ ও বৈশেখিকের মতে) নে গুদি হাভাধিক বয় পবা নয় 

খ্বন্যায়সূথ। ২ অঃ ৬৯ল| ৪) ২৫ নু! ৪ জ)৯৭দ| 
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হৃস্িকা দেখিলে, রজত বলিয়। ভ্রান্তি জঙ্গিতে পারে, নেইরূপ, সৎ-ম্ঘরূপ 
পরক্রক্ষ বিস্তমান আছেন বলিয়া জগৎও বিস্তঘান জাছে এইরপ ভ্রম 
হুইতেছে। 

যিনি কোন সামগ্রী প্রস্তুত করেন, তিনি তাছীর নিথিত-কারণ | আর 
যে বস্তুতে এ সামগ্রী প্রস্তুত ছয়, তাছ। উচ্হীর উপাদান-কারণ | কুম্তকার 
কলমীর মিমিত্ব-কারণ ও মৃত্তিক| উদ্ধার উপাদাঁন-কারণ। এরূপ উপী- 
দানকে পরিণাম-উপাদান বলে । প্রথমে একমাত্র অদ্বিতীয়-ম্ঘরপ পরমে- 
স্বরই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না; অতএব তীঙ্থাকে জগতের নিষিত্ব 
ও উপাদান উভয় কারণই বলিতে হুয়। কিন্তু তিনি নিজে পরিণত অর্থাৎ 
বিকৃত হইয়। জগৎ উৎপীদন করেন নাই | অতএব পূর্বোক্ত উদাছরণে 
মৃত্তিক যেমন কলসীর পরিণাম-উপাদান, তিনি জগতের সেরূপ পরিণাম- 
উপাদান হইতে পারেন ন।| 

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, রঙ্জুতে সর্প-ভ্রমের মড পরব্র্গে জগদ্-ভ্রম 
হইতেছে *| রজ্ছুকে সর্পের ও পরত্রক্ষকে জগতের ৬ বলিতে 
হয় তাহার সন্দেছ নাই, কিন্ত এরপ উপাদানকে বিবর্ত-উপাদান বলে। 
পরব্রহ্ম জশতের বিবর্ত-উপাদান কারণ। 

এই মতকেই মায়াবাঁদ বলে | বেদে অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাক্মণে এ মতের 
কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়। যায় না| উপনিষদ্-ভীগ্ই বেদাস্ত- 
দর্শনের প্রধান প্রমাণ | তাহাতে পরক্রক্ধ জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া 

% বেদাস্তের ভাবায় এইরপ ভ্রমকে অধ্যারোপ ব1 অধ্যার়োপ-ন্যা বলে। 

খঘনমি হজ্লী ঘদাহীদষহ্ ঘন্তন্যবহ্াতীদ? আগ্দাহীঘ: | 
বেদাস্তসার | 

' রজ্জু সর্প নয় -অথচ ভাছাতে যেষন সর্প-অম হয়ঃ সেইরূপ» পরক্রহ্ষে 
জগদৃ-ভ্রম হওয়াকে অধ্যারোপ বলে | 

আর যেমন এ লর্প-ভ্রম দুরীকৃত হইলে রজ্জুমাত্র বোধ হয়ঃ সেইরূপ, তত্ব- 

জান দ্বারা এ সংসার-জম বিন হইয়া! পরব্রহ্মমাতের, প্রতি থাকে | বেদান- 
শান্ত ইহ! অপবাদ বা 8: বলিয়া উলিখিত হছে ] 

* আমাহীলাম হজজবিবন্জ ১৬ হত নাজ মবৃ, ু িবদযাবনবী- 

$ক্বানাইঃ মস বন্তুদালাঘঘূ । | 

পট. বেদাতসার | 

যদি রজ্ছুতে সর্প-দ্র' হয়ঃ তবে সেই জম বিন হইলে যেমম রজ্ভুমাজ 
বোঁধ হয়, লেইরপ, পরস্রদ্মেতে যে সংলা়-জ্রম জন্মিযাছে) ডাহা চুক হইলে 
রন্বমাতের প্রকাশ থাকে | ইহাঁকেই জপবাদ বলে রর 
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বর্ণিত হইয়াছেন *, কিন্ত মায়াবাদের স্পট উল্লেখ নাই | প্রথমকার 
বৈদাস্তিকেরাও এ মতটি প্রবর্তিত করেন নাই। বেদান্তহৃত্র এই দর্শনের 
আদি গ্রন্থ) তাহাতেও মায়াবাদের প্রসঙ্গ নাই। উত্তরকালীন শঙ্করা- 
চার্ধ প্রভৃতি ব্যাপক বৈদাস্তিকের! উচ্থা উদ্ভাবন ব! সংগ্রহ্ছ করিয়! বেদাস্ত- 
মতে বিনিবেশিত করিয়াছেন । বোৌঁদ্ধধর্শ-প্রবর্তক শীক্য সিংহ এইরূপ মত 
প্রচার করেন) তাহা ছইতে ইন! হিন্দুধর্শে অবতীর্ণ হওয়া! অসম্ভব নয়। 

মায়। পরব্রক্দের শক্তি-স্বরূপ; তিনি মায়াবচ্ছিন্ন ছইলেই জগতের 
উৎপত্তি হুয়। কিন্তু স্থলাস্তরে তিনি আবার নিত্য-মুক্ত-স্বভাঁব বলিয়া 
উল্লিখিত হুইয়াছেন। বৈদাস্তিকের। একটি উপম' দিয়! এই ছুইটি পরম্পর 
বিকদ্ধ কথার সামগ্রস্য করিয়। থাকেন। যেমন রক্ষ-শ্রেণীর অভ্যন্তর দিয়! 
উচ্থার অস্তরীলস্থ মহ্থান্ আকাশ দর্শন করিলে সেই আকাশ খণ্ড খণ্ড 
দেখায় কিন্ত বাস্তবিক তাছ। খণ্ডিত "ছয় না, সেঙইরপ ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন 
হইলেও বাস্তবিক অবচ্ছিন্ন ছন না? তিনি যেমন স্বভাবতঃ পূর্ণ ও মুক্- 
স্বরূপ, সেই রূপই থাকেন। 
বেদান্ডের মতে পরক্রন্ধ নিুপ, নিরাঁকাঁর, নির্বিকার ও চিশ্বয়-স্থরপ | 

জগৎ যদি ভ্রমমাত্র হুইল তাহা! ছইলে, তিনি আর জগীৎ-কর্তা! বলিয়া 
উল্লিখিত হইতে পারেন না| তবে তিনি সর্বকর্ত। সর্বনিয়ন্তা বলিয়া 
যে উক্ত হইয়াছেন, তাছা! আরোপ মাত্র £ বাস্তবিক ম্মরূপ নয়। যদি 
জগতের স্ন্টিই মিথ্য। ছইল, তবে আর শ্ক্টিকর্তা কিরপে সম্তবে? এ 
সকল বিশেষণ দ্বারা পুর্বোক্ত অধ্যারোপ ন্যায়ানুমারে ভীছার আরোপিত 
স্বরূপের বর্ণনা কর! হইয়াছে । আর তিনি অকর্তা, অরূপ, অন্ুল। অস্ক্ষম, 
অদীর্ঘ, অহম্থ, মি, নির্বিশেষ ও বাক্য-মনের অগৌঁচির বলিয়া যে উক্ত 
ছইয়াছেন ইছাই তাহার প্রক্ত ন্বরূপের বর্ণন। 

জীব বাস্তবিক পরব্রক্ম বই আর কিছুই নয়। এই উভয়ের অভেদ- 
আনম সাধন পূর্বক আনন্দ-লাভই এই দর্শনের প্রয়োজন | “অয়মাত্ত ব্রদ্ধ+ 
অর্থাৎ এই জীবাত্ব! ব্রক্ষ, “অন্থং ব্রদ্ধাপ্বি” আমি ব্রহ্ম, “তত্বমসি” তুমি 
সেই ব্রদ্ধম এই রূপ জীব-ব্রক্ষের অভেদ-প্রতিপাদক কতকগুলি বাক্য উপনিষ- 
দের মধ্যে বিদ্যমান আছে । এই সকল বাকাকে মহাবাকা বলে। এইরপ 

ক অীলাদি: স্বজন হন তব অধা ঘঘিন্মানীদঘর: হক্জাথনি | . 

বা ঘর: স্বহদাল, বঘযীপানি অবাছহান, হজ্জাঘনীস্ত বিশ্ব 
| সুগোপনিষং | ১1৭1 

উ্ণনাতি যেমন উর্ণজাল সুজন ও গ্রহণ করে) পৃথিবী হইতে যেমন ওষবি 
লকল উতপন্গ হয়$এবহ জীবিত মহ্ৃষ্যের শরীর হইতে কেশ ও লোম লমুদায় সমুকূত্ 
হয়) নেই রূপ, অর্বিনাশী পরতরদ্ষ হইতে এই জগতের উৎপতি হইয়া খ|কে। 
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মছাঁবাক্য সমুদায়ের অর্থ চিন্তন পূর্ব্বক জীব-ব্রক্গের অভেদ জ্ঞান করাঁকেই 
তত্জ্ঞান বলে | এই জ্ঞানের উদয় হইলেই জীব-ব্রক্ষে আর প্রভেদ থাকে ন। 
অং ব্রহ্মাশ্মি? অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এই রূপ স্থির নিশ্চয় হইয়! কেবল 

চৈতন্ত-স্বরূপ ব্রহ্ষমাত্রেরই স্ফ্তি থাকে। এই অবস্থ। হইলেই মুক্কি-লীভ 
হয়। ইহাকেই নির্বাণ মুক্তি বলে | 

ছার! একেবারে এরূপ জ্ঞানাভ্যাসে অসমর্থ, ভীঙ্ার] প্রথমে প্রণব 
অর্থাৎ ও'কার অবলম্বন পূর্ব্বক পরমাস্্ীর উপাসনী করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা! 
আছে। মাুক্যোপনিষদে এই উপাসনার সবিস্তর বিবরণ আছে। এ 
উপনিষদের সমগ্র তাৎপর্ধ্য এই যে, জাগ্রৎ, নবপ্র, সুযুপ্তি এই সি অবস্থার 
অধিষ্ঠাত। ও স্ক্টি-স্থিতি-প্রলয়-কা'রণ অদ্বিতীয়-ম্বরূপ পরমাত্বাই প্রণবের 
প্রতিপাদ্য। এ প্রণব অর্থাৎ ও'কাঁর অবলঘ্বন করিয়া! ডাহাঁর উপাসন। 
কর? হূর্ববলাধিকা রী ব্রহ্ম-জিজ্ঞাস্তুর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য | 

হরহান্তবনন স্সপ্তমিনহাবব্মন দহ্জ্। 
হনকাবজ্জন স্মালা অক্ষমাীনী লন্কীত্রন ॥ 

কঠোপনিষৎ ।২1১৭| 

এই অর্থাৎ প্রণব অবলগ্বনই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন । ইস্থাই পরম অবলম্বন | 
এই অবলম্বন জ্ঞাত হইলে, ব্রন্মোপাক ব্রক্মলোকে গিয়। পুজিত হন | 

সধ্যনী অনু; ঘবীক্াজা লক নন্হ্যন্তত্যন। 
ঘসলন্গাল ইত্বুন্ঘ' ঘহ্জন্নন্থাতী বইিন্॥ 

মুণ্ডকোপনিষং। ২২ ৪। 

প্রণব ধনু-স্বরপ, জীবাত্বা শর-স্বরূপ এবং ব্রদ্ষ লক্ষ্য-ম্বরূপ বলিয়া উল্লেখ 

কর] হুইয়াছে। অতএব গ্রমাদ-শূন্য ছইয়। পরত্রন্মরূপ লক্ষ্যে জীব স্বরূপ 
শর বিদ্ধ করিবে, এবং শর যেমন লক্ষ্যেতে প্রবিষ হুইয়] থাকে, সেইরূপ 
জীবাত্বা পরব্রন্ষেতে প্রবিষ$ অর্থাৎ লীন সুইয়া ধাকিবে | 

ব্রশ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত ছইলে, শাম, দমঃ উপব্লতি, ভিতিক্ষ। গু সমাধি 

অভ্যাম করিতে ছয়। 

. শনহনাম্ুদন: হ্বান্দহাদি তত তিিষ্বহত্বনতা নিমানষ- 

হ্যা ার। 
বেদসতসধ। ৩অ | ৪পা। ২৭ । 

জ্ঞান- সাধনার্ধ শম-দমাদি-বিশিউ ছইবে, ফেন ন। শদ-দমাদি জান- 



৪ ভারতবর্ধীয় উপানক-সপ্প্রদায়। 

সাধনের অঙ্গ-স্বরূপ এই নিমিত্ত তাহার অনুষ্ঠান অবশ্য বর্তবা বলিয়। 
ব্যবস্থ। দেওয়। হইয়াছে *। ৃ 

অন্তরিজ্দিয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ দমন করাকে শম, বহিরিক্দ্িয়ের শাসন 
করাকে দম, জ্ঞানাভ্যাঁসের সময়ে কর্ম ত্যাগ করাকে উপরতি, শীত-উফ্ণাদি 
সহ্য করাঁকে তিতিক্ষা, এবং আলস্য ও প্রমাদ পরিত্যাগ পুর্ব্বক একা গ্রমনে 
পরক্রহ্ধ চিন্তন করাঁকে সমাধি বলে। 

বিষয়ে বেদান্ত শাস্ত্রের সমধিক ওঁদার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
দেটিএই যে; হিন্দুধর্থোচিত আচার ব্যবস্থার অবলম্বন করিয়! ন! চলিলেও, 
বরক্ষ-জিজা্ছি ব্যক্তির তত্বজ্ঞান-সাধনে সম্পূর্ণ অধিকার খাকে। আপন 
আপন বর্ণ ও আশ্রমের উপযুক্ত ধর্মানুষ্ঠান কর আর না কর, তত্জ্ঞানামু- 
শীলনের ইচ্ছা! হইলেই, সে বিষয়ে সম্যক অধিকারী হইবে । 

ক্সন্লহা বাদি তত নন: । 
বেদাস্তস্থত্র | ৩এঅ। ৪পা11 ৯ | 

বর্ণশমণচাঁর পরিত্যাগ করিলেও, ব্রক্মজ্ঞান-সাধনে অধিকার থাকে, 
কেন না রৈক্য বাচকুবী প্রভৃতি বর্ণশ্রম-রছিত ব্যক্তিদিশেরও জ্ঞানোৎপত্তি 
হইয়াছে দেখ। গিয়াছে। 

ইহার অনুরূপ অন্য একটি বিষয়ে বিশুদ্বদ্ধির অনুমোদিত তাঁদৃশ 
উদার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে । 

৯ কেবল জ্ঞান-সাধনের লময্বে কেন ? পরমছংস লদানন্দের মতে শম- 

দমাদি-ৰিশিষ্ট না ছইলে এ শানে অধিকারই হয় না| যিলিবেদ-বেদাজাদি 
'অধায়ন করিয়া! বেদার্থ জানিকাছেন। ইহ জন্মে বা জদ্মাতয়ে কাষা ও নিসিদ্ক কর্ম 
পরিত্যাগ পূর্বক নিত্য নৈমিত্িকাদি ক্রিগানুষ্ঠান দ্বারা বাছা পাঁপ-ক্ষর]ও 
ডিত্ত-শুদ্ধি ঘটিয়াছে। এবং হাঁছার লাধন-চতুষ্টর অর্থাৎ পশ্চাল্িখিত চারিপ্রকার 

সাধন লম্প্ হইয়াছে তিনি এই বেদ্গাত্ত-শান্ত্রে অধিকারী | 

মাধন-চতুউয়। 
(১) নিত্যানিতা-বন্তগবিবেক অর্থাৎ ভ্রদ্ধই নিতা এবং অনা সমুদয় বন্ধ 

অনিতা এইরূপ বিচার । 
(২) ইহামু্র ফল-ভোগ-বিয়াগ অর্থাৎ এঁছিক ও পাঁরতিক হখ-ভোগ-বিযাঁগ | 

(৩) শম-দমাদি লাধন-সম্পতি অর্থাৎ শম। দম উপরতি। ভিতিক্ষা। লমা- 
ধান অর্থাৎ উশ্বর-বিধয়ক শ্রবপাঁদিতে একাএচিত্তত] এবং গন্ধ! অর্থাৎ গুরূপ- 
দেশে ও বেদাভাদি শাগ্রে বিশ্বাস | 

(8) মোক্ষাতিলায। 
এই চারি সাঁধমকে সাধন-চততু টয় বলে |--পরঘহংল লদানন্দ-কুত বেদানা | 
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অনজ্ধামলা নলানিহীমান। 
| বেদাস্তস্বত্র।৪ অ।১গা11১১স। 

যে স্থানে ও যে সময়ে মন স্থির হয়। সেই স্থানে ও সেই সময়েই উপাসন1 
করণ বিধেয় ; কেন না ব্রদ্গোপাসনায় দেশ-কালবদির বিচার নাই | 

বিশ্ব. ও বিশ্ব-কারণ সুত্বন্ধে ষিনি যে কোন নঃকম্পিত মত উদ্ভাবন 
গ্ষকন ন। কেন, সংসারের হুঃখ-রাঁশির পরাক্রম-চিন্তা অতিক্রম করিতে সমর্থ 
হন না| এবং বিশ্ব-বিরাজিত লুখ-ডুঃখ-ঘটিত সমস্যাস-পূরণেও *প্রবৃত্ত ন!| 
হুইয় থাকিতে পারেন না। 

পূর্বেই লিখিত ছইয়াছে "' সাংখ্য-পণ্ডিতেরা জশীতে ক্লেশ ও জীবের 
সুখ-দুঃখের ইতর বিশেষ দেখিয়! অন্যান্য অনেক দার্শনিক পণ্ডিতের 
স্বী্ত ঈশ্বরীয় ম্বরপের প্রতি নৈষ়ণ্যি ও বৈষম্য দোষ অর্পণ করেন। 
বৈদান্তিক পণ্ডিতের] ভার নিন্ব-লিখিত রূপ প্রত্যুত্তর দিয়! গিয়াছেন। 

জীবশণ স্বরুত বর্ধানুসারে শুভাশুভ ফল ভোগ করে; পূর্ব্ব জন্মে 
যেরূপ কর্ করে, পর জন্মে সেইরূপ ফল প্রাপ্ত ছয়। অতএব পরমেশ্বর 
নিরপেক্ষ হইয়া! স্থাঙ্টি করেন না; তাস্থাদের সেই সমস্ত শুকৃত-দুফক ত- 
সাপেক্ষ ছইয়! কার্ধ্য করেন, অর্থাৎ ভাছার। যেরূপ কর্ম করে, তদনুরপ 
সুখ-দুঃখ বিতরণ করিয়। খাঁকেন_। 

হ্বাজীন্বীক্বতী নিদলা স্কতি লিলিলীনি। ভিনদন্বন 
ছুনি স্বত্বন্যীঘদ্মীবঘন্ঘন লি বহাল: | অন; ক্তজ্ঘলালগাব্যি- 

ঘ্যান বিছলা ক্ক্টিবিনি লারনীন্্হ্যাদব্যা! | কুক 
হন ঘজন্যনত : বরা স্ি মজান্যীলীক্ষিঅন্াহিথ্টী স্বাঘা- 
ব্য জাহ্য্ মলি নীক্ষিঅবাহ্িঅব্য নত নন্দব্খীঅননান্মবা- 

াছাহস্থানি তালহ্ঘানি জাহহ্বালি মষল্নি হবনীক্তী ই্ব- 

বণ স্বাঘাহখ জাহ্ঘ' মধনি ইনমন্ত্াহিউঅবয নত 
ীবমলান্মং ্াছাহচ্যানি জন্দাষি জবাহত্যানি সবন্নি। হত- 

পি: ভ্বাদক্যলান্ধ ঈঘরযনীছ হ্যাব্যা তুসলি | 
রি ক শীরীরিক ভাষ্য । ২অ, ১পা, ৩৪ ছৃত্রের ভাষ্য । 

৯ ্ লয়দেষরের দয়াও অনন্ত বং শভিও অন ই সবে নংলারে 
রখ থাকে কেন এই লমলা1|.. ৃ 
র্ ২ পৃষ্ঠা দেখ| 



৪৮ ভারতবধাঁয় উপানক-সম্প্রদায়। 

ঈশ্বর সাপেক্ষ ছুইয়াই অসমান স্থষ্টি করিয়া থাকেন | যদি বল, কাছার 
অপেক্ষা! করেন? আমরা বলিঃ ধর্মাধর্মের অপেক্ষা করেন। 
স্জ্যমান প্রীণিবর্ণের (পূর্বব-কুত) ধর্থাধন্মানুলারে এই অসমান হ্যা 
হুইয় থাকে | ইন্থাতে ঈশ্বরের অপরাধ নাই। ঈশ্বরকে মেঘের ন্যায় 
দেখিতে হইবে | মেঘ, যেরূপ, ব্রীছি-যবাদির পু্টি-দাঁধনের সাধারণ কারণ, 
আর ত্রীহি-যবাদি সমুদায় যে পরস্পর সমানস্ছয় না, তাহাদের বীজগীতু 
শক্তি-ভেদই যেমন তাছার অসাধারণ কারণ, সেইরূপ, ঈশ্বর দেব-মনু- 
য্যাদি-স্য্টির সাধারণ কারণ; আর সেই দেব-মনুষ্যাদির অবস্থা! যে সমান 
হয় না, তাহাদের নিজ নিজ কর্মই তাস্ছার অমাঁধারণ কারণ। এইরূপ সা- 
পেক্ষতা! প্রযুক্ত, ঈশ্বর বৈষমা ও নৈর্্ধা দোষে দূষিত ছইতে পারেন ন। 

বৈদাস্তিকদের বিচীর-প্রণালী একেবারে অগ্রাহ্য ন! করিয়া, সাংখা- 
পঞ্চিতের! এইরূপ প্রত্যুত্তর করিতে পারেন, জীব যে সময়ে প্রথম ন্ট 
হুইল, দে সময়ে তো ভাঙার পূর্ব-রুত সুরত হুফুত থাকা কোন রূপেই 
সম্তবে না| অতএব উল্লিখিত যুক্তি কিরূপে সঙ্গত ছইতে পারে? বৈদা- 
স্তিকেরা বলেন, ঈশ্বরও অনাদি; শ্প্টিও অনাদি | ইহাতে সাংখ্য-পণ্ডিতের! 
এইরূপ বলিতে পারেন, যে বন্তু স্উ ছইল, তাছা? আবার অনাদি এ 
কথাটি লুনির্ল সরল বুদ্ধির গম্য নয়। বিশেষতঃ বৈদাস্তিক মতের প্রমাণ- 
ভূত উপনিষদে স্প্$ই লিখিত আছে, প্রথমে এক মাত্র অদ্বিতীয়-ম্বরূপ 
পরমত্রক্ষই বিদ্যমান ছিলেন, তিমি সমুদয় স্্টি করিলেন | 

ফলতঃ অতর্কনীয় বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিলেই বুদ্ধি-বিপাঁক ঘটিয়া 
উঠে। যে বিষয় অজ্জেয় ও অনির্বচনীয়, তাহ! জানিতে ও নির্বাচন করিতে 
শিয়া, মানুষে বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে | লোকে পরমেশ্বরকে একটি অসা- 
মান্য মনুষ্যের মত *% মনে করিয়! এই বিপদ উপস্থিত করিয়াছে । রোমক- 
রাজ্য-বিনাশের অবিনশ্বর-ইতিছাস-রচরিত1 শ্রীমান্ গিবন্ মুসল্মান্ ধর্মের 
বিষয়ে যে নিশ্ব-লিখিত কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন, নিরপেক্ষ তত্ব-জিজ্ঞান্ু 
ব্যক্তির! প্রধান প্রধান অনেক ধর্মের বিষয়েই তাহ নিয়োঁজন করিতে 
পারেন। 
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পরমার্থ-পরায়ণ ভক্ত লোকের মধ্যেও কেছ লিখিয়াছেন, 

+ মন্ুযোয় যেজপ উৎকষ্ট মনিপিক রতি আছে অনেকেই ঈর্বরকেও লেই 
রূপ মনোব্বতিশালী বলিয়া! বিবেচন! করেন । 
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আমরা ঈশ্বরকে যেরূপ মনে করিতে পারি, ভ্রীছাকে সেই রূপ বলিয়া 
বিবেচনা করিলে, ভীহার নিন্দা কর! হয়| 

44 (300 01700736000] ০০1০ 06 200 (900 9 211. 

ঈশ্বর যদি বুদ্ধি-গীম্য হইলেন, তবে তিনি আর ঈশ্বর মন ॥ 

উপনিবদ্-কর্তারা স্বপ্তোখিত ব্যক্তির ন্যায় এক একবার এ কথ? ম্প্$ই 
লিখিয়! থিয়াছেন * | 

অনীবাখ্ধীনিবন্ান্দ আসা ললঘা যবত্ব। | 
| তৈত্বিরীয়োপনিষদ্ ক্রন্মবঙ্গী | ৯ শ্রতি। 

যহাকে না! পাইয়। বাক্য ও মন নিরৃত্ত হয়| 

যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্ষ-স্বরূপ জানিয়াছি, তলবকার খষি তাহাকে 
বলিয়া খিয়াছেন, 

হা মন ইনি ইমাদ লন ই 
তলবকাঁরোপনিষদ্ 1৯ 

যদি মনে কর, আমি ব্রহ্ষকে সুন্দররূপ জানিয়াছি, তাহ! হইলে তুমি 
ব্রন্ষ-স্যরূপ অপ্পই জাঁনিয়াছ। 

ফলতঃ অবিজ্ঞেয-স্বরূপ বিশ্ব-কারণের অতলম্পর্শ স্বরূপ-সাগরের ভল- 
স্পর্শ করিতে পরি এরূপ মনে করিতেও নীই। অন্য একজন অনির্বচনীয় 
বিশ্ব-কীরণকে নির্বাচন করিতে শিয়া তদর্থ অপরাধ-মার্জনা প্রীর্ঘনা 
করিয়াছেন। 

স্ব ক্বদবিনজ্টিনহ্্ অলী ম্ানিল বন্বব্িনল্ 
ক্ন্লানিল্ন্বলীবলাত্িত্ব্যবী বৃহীজলা অক্মাতা | 
আগিলস্ব বিলাঘিন অনবনীহন্নীধঘতালাহিনা 

ছান্হ্য জশহীয নস্বিন্ধত্বলাহীঘলঘ লংজুনূ॥ 
তোমাঁর রূপ নাই, অথচ আমি ধ্যানে তোমার কূপ বর্ণন করিয়াছি; 

বিশ্ব-গুক 1! ভুতি করিয়! তোমার অনির্ধচনীয় স্বরূপের খণ্ডন করিয়াছি; 
এবং তীর্খ-যাত্রা্দি করিয়া তোমার সর্বব্যাপিত্বগুণের নিরাকরণ 

ক এই পুণ্ডকের প্রথম তাঁগের উপক্রঘণিকাংশের ১০৯ পৃষ্ঠা ফেখ | 



৫5 ভারতবর্ধীয় উপাঁনক-নন্ত্রদায়। *. 

করিয়াছি। অতএব জগদীশ ! আমার মেই বিকলতা-নিবন্ধন তিনটি অপ- 
রাঁধ মার্জন1 কর। ূ 

কিন্তু যদ্দিও বিশ্ব-কাঁরণ অঙ্জেয'ম্বব্ূপ তাঁহার লন্দেহ নাই, তখাঁচ 
সে বিষয়ে চিন্তা ন! করিয়। একেবারে নিরস্ত খাঁক! উচিত নয় | তাহাতে 
স্থির-নিশ্টয় হইবার উদ্দেশে যত দূর সাধ্য জানিবার চেফী! কর আঁব- 
শ্যক। জ্ঞানাচল আরোহণ করিতে করিতে যখন শিখর-দেশ তিগিরময় 
কুজ্বা্টকীতে আচ্ছরর দেখিবে, তখন জীনিবে আর আরোহণ করিবার 
অধিকার নাই! | 
4 [ধু্া। 1800৮ ৮০00 00 50159 009 1009077 ০৫ 1/%1969000 5 
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সাঁকাঁরযাঁদীরাও সদলৎ পাচ কথা বলিতে বলিতে এক একটি অতি 

প্রধান কথা বলিয়া বেন এবং কখন কখন বিশ্ব-কারণকে সুস্পষ্টরূপে 

অজ্ছেয় ও অনির্বচনীয়-স্বরূপ বলিয় উল্লেখ করেন। 
কে জানে কীলী কেমন! ষড়দর্শনে নাপায় দর্শন | ৯ ৯ * * 

প্রসীদ ভাষেঃ লৌকে হাসে, মন্তরণে সিদ্ধু-শীমন | আমার মন বুঝেছে, প্রাণ 

বুঝে না, ধোর্কে শশী ছোয়ে বামন* | 
রামপ্রমাদ | 

৯ রামপ্রসাঁদ সেন একটি সরল লোক ছিলেন ? তাঁছার যধন যেরূপ নিশ্চয় 

বোঁধ হইত) সেইরূপ কীর্তন করিতেন! ইমুরোপীয় বিজ্ঞানবিহ প্রধানতম পণ্ডিত" 

সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এখন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে? মানুষের 

ইচ্ছা গবভন্্ নগ্জ ; লোকে নিজ প্রকৃতি ও অন্য অন্য কারণের বশীভূত হইয়াই 

কার্য করে | যিনি হে অবস্থায় যে কারণে যে কার্ধা করেনঃ তিনি কিছুতেই 

ভাঙা না কারয়া থাঁকিতে পারেন না| ইছ| হইলে যাচ্গুষে আর অপরাধী 

হইতে পারে ন1 | রামপ্রণাদ রামপ্রলাদীতাবে ইহার অনুরূপ অভিপ্রায় 

গ্রকাঁশ করিয়! গিয়াছেন | 

মন গরিবের দোষ কি আছে? তুশি বাজীকরের মেরে গো! শ্যাম'। যেমন 

নাচাও তেমনি নাচে | ভূমিই ধর্থকর্মাকর্ম মর্ম-কথা বুঝা গেছে| তুমিই ক্ষিতি) 

তুমিই জল) কল ফলাচ্ছ কলাগাছে | ৯ %গ ৯ 

 প্রলাঁদ বলে, কর্দ-সৃত্র সূতির কাটনা কে কেটেছে | মায়াঁডোয়ে বেধে জীব 

ক্ষেপা ক্ষেপী খেল খেলেছে %। 0 সাঘপ্রসাদ | 
7 

* এই খানটি বিশ্ব-পরন্ততির উদ্দেশে রচিত মনে করিলে বিশেষ অনঙ্গত 

বোধ হয়না। টু | 
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ঈশ্বরের স্বরূপ বাঁক্য-মনের অঙ্গৌচর, বিশুদ্ধ বুদ্ধির পক্ষে এটি অতীব 
সহজ কথা | তবে ভীহার শারীরিক বা মানসিক রূপ কপ্পন। করিয়। 
প্রবীন বরমেও বাল্যক্রীড়ায় আসক্ত ছুইয়! বাল্য/মোদে আমোদিত থাঁকিলে 
আর উপায় তি? 

বেদীস্তের কোন কোন স্ৃত্রে * বৌদ্ধধর্মের মত-এদকগ লক্ষিত হইয়া 
থাকে। ভাষ্যকাঁরের] ও চীকাকারেরও স্পট ই তাহ" লিখিয় গিয়াছেন। 
এ দর্শন ও ম্যায়দর্শনের কোঁন কোন স্থল পঁ' শুন্যবাঁদীর মত-প্রন্তাব বলিয়! 
পরিখণিত হইয়াছে । বোন্বধর্্থ খঃ পৃঃ বন্ঠ বা পঞ্চম শতীব্দীতে প্রবর্তিত 
হয়। নাশীঙ্ছ্রন থে মাধ্যঘিক নামক বেদ্ধ-সপ্প্রদায় প্রবন্তিত করেন, 
শৃন্তবাদর্টি সেই সশ্রদায়ের মত 2! নাগীর্জ.ন উত্তরদেশীয় বৌদ্ধদিথের 
মতক্রুমে বুদ্ধাদেবের মৃত্যুর চাঁরি শত বতুসর পরে এবং দক্ষিণ-দেশীয় বেদছধ- 
দিগের অভিপ্রায়ানুমারে এ ঘটনার পাঁচ শত বৎসর পরে বিদ্যমান 
ছিলেন | প্রচলিত মতানুসাঁরে। এ বুদ্ধ শীক্য মুনি খঙ্টাব্দের ৫৪৩ পাঁচশত 
তেভাল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রাগত্যাগ করেন | তদরুসারে নাঁগীর্জ,ন খৃষ্টানদের 
১৪৩ এক শত তেতাল্লিশ অথব| ফেবল ৪৩ তেতালিশ বহসর পূর্বে 
জীবিত থাকিয়! শুন্যবাদ প্রচার করেন বলিতে হয়। কিন্তু শ্রীমান্ ম, 

মূলরের মতে, বুদ্ধদেব খক্টীব্দের 8৭৭ চাঁরি শত সাতীত্তর বৎসর পূর্বের 
প্রাণত্যাঙ্ধ করেন। ইছা' হইলে নাীর্জ,ন ও তাহার প্রবর্তিত শুন্যবাদ 
এবং ন্যায় ও বেদাস্তহ্ত্রের উল্লিখিত স্থল সমুদায়কে অধিকতর অপ্রাচীন 
রলিয়। স্বীকার করিতে হয় | 

ব্যাস-কত ত্রক্স্থত্র, বৌধায়ন-কলত বলিয়া প্রচলিত তদীয় বৃত্তি, শঙ্ব- 
রাঁচার্্য-ককৃত শীরীরিকমীমীংসাভাঁষ্য ও উপনিষস্ভীষ্যাদি। আনন্দগিরি- 
কত তদীয় টীকা, অশ্বৈতীনন্দ-কত ত্রদ্গবিষ্ঠীভরণ, অনলীনন্দ-ক্লুত বেদান্ত- 
কপ্পতক, বিদ্যানাথ ভষ্টাচার্য্য-ক্লত বেদীন্তকপ্পতকমন্ত্ররী, রজ্গনাথ-কত 
ব্যাসস্থত্ররত্তিৎ। গোবিন্দানন্দ-ককত ভাঁষ্যরত্বপ্রভাঃ ত্রক্ষানন্দ জরম্বতী-ককত 
বেদান্তস্ত্রমুক্তীবলী, ভাম্করাচা্য-কত ব্রন্ষস্থত্রভাষা, ভবদেব মিত্র-ক্ৃত 
বেদাস্তস্ত্রব্যাধ্যাচক্দ্রিকা, ধর্থরাজ দীক্ষিত-রুত বেদান্তপরিভীষা, সদানন্দ- 
কৃত বেদান্তমারঃ রামকুধ। দীক্ষিত-কৃত বেদান্তশিখামণিঃ মধুহথদন-কুত 
বেদান্তসিন্ধীস্তবিন্দু ও বেদীস্তকম্পঙ্গতিকা ইত্যাদি অনেকীনেক গ্রন্থে বেদান্ত 
দর্শনের মত বিরত হুইয়াছে। 

উ্নিখিত র্প দার্শনিক ুস্থকারেরা ননেকেই সতেজ রর পু 

* বেদানতসৃহ | ২ অ, ২ পা, ২৮৭ ২৯ ও ৩০ লু ইক্যাদ। 

1 ন্যারলৃত | ৪ অ ১৪ লু ইত্যাদি | - 
পঃ এই মতে কোন বন্তই সত্য ময়? দকলই শুন্য । : 



৫২ ভাঁরতঘধরয় উপাসক- সম্্রগায়| 

বীজ লইয় জন্য গ্রহণ করিয়| ছিলেন। যদি তত্বানুসন্ধীনের প্ররত় পথা- 
ধলশ্বন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-মার্গে বিচরণ করিতে পাঁরিতেম, তবে বহুকাল 
পুর্বে ভারত-ভূমিও ইন্তুরেপ-ভূমির ন্যায় এ অংশে ভূ-ম্যর্গ-পদে অধিরূঢ 
সুইতেন তাহার সন্দেহ নাই । তাহার বিশ্বের যথার্থ একৃতি ও সেই প্ররূতি- 
সিদ্ধ নিরমাবলী নির্ধারণ পুর্বর্বক কর্তব্যাকর্তব্য-নিরূপণের নিশ্চিত উপায় 
চেফী। না করিয়া! কেবল আপনাদের অনুধ্যান-বলে ছুই একটি প্রকৃত মতের 
সহিত অনেকগুলি মনঃকম্পিত মত উদ্ভাবন করিয়! শিয়াছেন। তাহাদের 
একটি পথ-প্রদর্শকের অন্ডাৰ ছিল। একটি বেকন্ _একটি বেকনৃ--একটি 
বেকন্ ভীহ্থা্দের আবশ্যক হুইয়াছিল। একটি তাদৃশ গুকর আশ্রয়-বিরছে, 
ভারা মেঘাচ্ছন্ন ও তিনিরারত নিমীধ সময়ে হুর্গম বনস্থলে পথন্রীস্ত 
পথিকের স্াঁয় চিরজীবম পরিভ্রমণ করিয়াছেন যদি কদাচিৎ এক একবার 
ক্ষণস্থায়ী বিছ্যাল্লত প্রকীশিত হইয়| অন্ধকারের বিচ্ছেদ ঘটাইয়! দেয়, 
পরক্ষণেই আবার ঘোরতর তিমির-রাশি উপস্থিত হইয়া! সমুদায় আচ্ছন্ন 
করিয়! ফেলে | তীহাঁদের চিরস্থায়ী স্র্ধ্য-প্রভা আবশ্যক ছিল। জহত্ত 
সেনাদল স্ুসত্জীভূত হউক, স্ুকৌঁশলক্রষে ব্যুহ জমুদায় বিরচিত হউক, 
সুতীক্ষ শাণিত অস্ত্রের তড়িৎ-সমান জ্যোতিঃ-প্রকাঁশে রণ-স্থল চকৃমক্ 
করিতে থাকুক, রণ-পণ্ডিভ সেনাপতি মন? খাঁকিলেঃ সে সকলই বিফল 

ও বিশৃঙ্বল | একটি রণজিৎ--একটি বেনাপার্ত--একটি ওয়াশিংটন্ 
আবশ্যক! ধী-শক্তি অংশে তাদৃশ পরাক্রমশালী, দিখিজয়ী, বীরপুকষ 
প্রাপ্ত হইলে, ভারতভূমি অক্রেশে অজ্ঞানের অধিকার হরণ করিয়। বিজ্ঞ 
নকে সিংহাসন প্রদান করিতে পারিভেন। কিন্তু বুঝি এ জল-বাস্-মৃত্তি- 
কায প্রকত ততব-পথ- -প্রদর্শিনী, যুগ-প্রলয়-কারি ণী, নবোস্তাবিনী, মহীয়মী 

বুদ্ধি-শক্তির সমুস্ভাব হওয়া সম্ভব নয়! দে ব্যাপারটি বুঝি ইয়ুরোপেরই 
কার্ধ্য ॥ রত্ব-শর্ভ৷ ইয়ুরোপ হুই কালে যেরূপ হুইটি অমূল্য রত্ব প্রসব 
করিয়াছেনঃ সেক্ূপ আর কন্মিন্ কালে কুত্রাপি হয় নাই। বেকন্ ও 

কোস্তও ছুই ভূ-খণ্ডের * উপর ছুই স্র্য | এ ছুইটি পরম পবিত্র জে]াতি- 
শয় শব্দ মৃত্িমান্ ভ্বানেরই সংজ্ঞা এ ছুইটি নামের উজ্জ্বল মহ্ছিমায় 
বনুন্ধর1 উজ্জ্বল হইয়। রহিয়াঁছেন | এঁ উভয়ের অতি শুভ্র কিরণ-ঘট। 
(বিকীর্দ হইয়া অভূতপূর্ব্ব অন্তত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ?--নিশীস্ককারে 
আচ্ছরবৎ অপরিজ্ঞাত বিশ্ব -প্রক্কৃতির তিমির-পুঞগ হরণ করিয়া! অভ্যন্তর 
পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত করিয়াছে, মানব-বুদ্ধির অধিকার-সীম নির্দেশ করিয়া পরম 
পরিশুদ্ধ তত্বগিরি আরোহণে সুপ্রশস্ত সরল পথ্ প্রকাশ করিয়াছে, এবং 
তদবলম্বন পূর্বক সামান্ত জল-কণ-নমুছে শত মহত্র মত্ত হস্রীর বদ অপি 
(করিয়াছে, সুচঞ্চল, বিহ্বু্নতাকে বশবপ্িনী নী করিয়া দূত, ত নাও ও ধাৰকের 

% ইংলগু, ও ও ফাব্দ, দেশের | 



উপক্রমণিকা। ৫৩ 

কার্ধে নিযুক্ত করিয়াছে, সকষমীতিহৃন্ সধ্-কিরণকে স্ুকৌশলক্রমে অবকন্ধ 
করিয়া নিপুণ চিত্রকরের ব্রতে ব্রতী করিয়াছে, বিশাল ভূধর-শ্রেণীকে এক 
কালের জলধি-গার্ভ বলিয়। নিঃসংশয়ে পরিচয় দাঁন করিয়াছে ও যেন কি 
কুহ্ছক-বলে, অকিঞ্চিৎকর অক্ার-্থগ্ডকে রাঁজ-মুকুট-বিএড্িত জগদিখ্যাত 
ফোছিনৃরের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।__তথাপি,মুপ্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিত- 
গণ। তোমর] পুর্ববকালীন বুদ্ধিমান লোকের মধ্যে অগ্রশীণ্য | তোমরাই 
মনুষ্যের বুদ্ধি-চালনার পথ প্রদর্শন করিয়াছ। তোমাদের বিচার-প্রণালী 
ও তাঁহার ফলাঁফল পর্ধযালোচন। করিয়া, বিজ্ঞার্নবিৎ স্বুদ্ধি ব্যক্তির! মানব- 
কুলের জ্ঞানাধিকাঁরের চরম সীম! অক্লেশে নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্ত 
ভোমরা যে কয়েকটি মূল বিষয়ের * তত্বানুসন্ধীনে অনুরক্ত ছিলে, ভাহ। 
মনুষ্যের জ্ঞেয় বিষয় নয় এবং যে তীর্থ-পর্যযটনে পঁ প্রবৃত্ত হইয়াছিলে; তাহাও 
ভাঙার অধিশীম্য নয়। 

এই ষড় দর্শনের মধ্যে প্রায় কোন দর্শনকাঁরই জগতের স্বতঃ-স্্িকর্ত ঠ 
স্বীকার করেন নাই। কপিল-রুত সাধ্য তে। সুস্পষ্ট নাস্তিকতাঁবাদ, 
পতগ্লী ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন বটে, কিন্তু তাহাকে বিশ্ব-অকী। 
না বলিয়। বিশ্ব-মিপ্নাতীমীত্র বলিয়। গ্িয়াছেন | গোতম ও কণাঁদের মতানু- 
সারে জড় পরমাণু নিত্য ; কাহারও কতৃক ক্যষ্ট হয় নাই। গ্রাটীন মীমাংসা- 
পণ্ডিতের! তে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন | বেদাস্তের 
মতে জর্গৎ সই হয় নাই, বিশ্বব্যাপাঁর ভ্রমমাত্র, ইহাতে আর স্যন্টিকর্তার 
সম্ভতাবন! কি? 

প্রথমে কিছু ছিল নাঃ কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই বিদ্যমান 
ছিলেন, তিনিই পশ্চাৎ সমুদয় জগৎ স্যজন করেন, যাহার] কেবল 
ইন্ছাকেই আন্তিকভাঁবাদ বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন, তীহ্থাদের মতে 
পরার সমুদয় ষড়দর্শনকে নান্তিকতা-প্রতিপাদক বলিয়! উল্লেখ করিতে 
হুয়। উল্লিখিত যড় দর্শনের গ্রতি অনেকানেক আত্তিক্য-বুদ্ধি ভক্তিমান্ 
লোকের বিশেষরপ শ্রদ্ধা আছে। এ ছয়ের মধ্যে অধিকাংশই নীস্তিকতা- 
বাদও কোন কোনটির মতে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীরূত ছয় নাই) এ কথা 
শুনিলে ভার] চমতক্লত হুইয়! উঠিবেন বোধ হয়। 

এই ছৃয় ব্যতিরেকে আরও কতকগুলি দর্শন-শীস্্র বিদ্কমান আছে? 
 তাগার মত্ধ্যও সমুদয় আন্তিকভাবাদ নয়। চীর্বাক তে। ঘোর মা্তিক? 
মা ঈশ্বরই মানেন, না পরকাঁলই স্বীকার করেন। 

ঈ বিশ্ব-কারণের শ্রূপ, আদিম সৃষ্টি-প্রকরণ ইত্যাদি বিষয়ের | 
পৃ" মুক্তি %ীিতি পারলে কিক অবস্থার জ্ঞাম-সাঁভে |. 

ক প্রথমে একমাত্র পরমেশ্বরই ছিলেন) ভয় ক্ছিং ছিল মা) কিং সমুদায় 
 সৃষ্ি করেন এইরূপ সৃষ্টিকর্তা | 



৫৪ ভারতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

ন হ্বনাঁ নাদনশাঁনা নালা দাহজীক্গিজ; 

লন বধ্যাম্মলাকীনা দ্গিত্রাস্থ দব্কাতিজ্ধা: || 

_ অনিনক্কীল লতী বহাক্কিরব্ত' লধ্াযহ্তলনূ। 

ৃত্তিদীহ্দন্বীনালা জীবিন্ধা মান্ুলিন্মি লা || 
সন্স্বজিক্বন: ব্রণ জবীনিহীল আজিচ্ঘলি | 
ক্বদিলা অজনলানল লল লন্তান্ম শিঁষ্বন ॥। 
ভ্রলানানদি জল্নুলা না ন্নুমিজা্যাজ। 
নক্জনামিক্ক জন্নুলা ম্মঘ দাঅত্রন্দকনভ্ ॥ 
হ্রন্তিলা অহা ভমি' নক্ছন্ববধাল কালল: । 
সাবাক্য্ৰীদহ্ব্সানালল জন্তাজ কীহবন ॥ 

আবভ্লীনন্ তত্ব লীবভ্যা জন্লা ছন দিইন্। 
অহ্মীননয্ঘ বনজ ঘুলহানলন স্তন; ॥ 

অহি লক্ছুন্ দহ জ্বীঙ্গ ইক্কা্ম বিলিনল: | 

হৃজ্সান্তথী ন ল্বানানি নন্তবব স্বষবলান্ধত; | 
ননস্ব জীনলীদাহী ত্রাস বি সিনদিনবন্ত। 

হলালা সনন্পাব্খাম্যি ল লন্মব্িত্বন ন্ধান্তিন্ ॥। 

নী অহন নব্য বীলহতঘু নিঘান্লহা: | 

জদ্দীতীন্দ্দবীন্সাহি মহ্তিনানা লন্ল ভ্ুনল | 

অন্বহ্যান কি ঘরিক্ন্তু ঘলীঘান্ত্ সন্ীন্সিননূ। 
 অব্ভম্ঘনন দহস্থন মাক্রজান সন্সীন্বিননূ ॥ 
নাঁবালা হ্ভাহুল নন্তন্লিহাত্ব্পীহিনন।। . 

সর্ববদর্শনসংগ্রহ। .চার্বাক দর্শন/ 

স্ব্ণও নাই, অপবর্থও নাই, পরলোকে আত্বাও থাকে ন1। ক্রাক্গণাঁদি 
বর্ণও বরক্চর্য্যাদি আশ্রম প্রভৃতির ক্রিয়াও ফলদায়ক হয় না] অমিছোত 

থক সাধাদি তিন বেদ, ভ্রিদণড, গীত্রে ভঙ্ম-লেপন এ সমুদ্গায় বিধাতা অবোধ 

কাপুকষ ব্যক্তিদের জীবনোপাঁয় করিয়া! দিয়াছেন । যদি জ্যোতিষ্ডোঘ.. 
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যজ্ঞে পশু হনন করিলে, দে পশু ম্বর্গ লাভ করে, ভবে যজমাঁন হজ্জের 
নিজ পিতাকে কেন নাবধ করেন? শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত ব্যক্তিদের 
তৃত্তি-লাভ হয়, তবে কেহ বিদেশ যাত্রী! করিলে, তাহার সঙ্গে পাথেয় 
দিবার ফল কি? যদি মর্তালেোকে দান করিলে, স্বর্প-স্থিত ব্যক্তিদের 
তৃপ্তি-লাভ হয়, তবে নিন্নতলে আহার-সীমণ্রী দিলে, গৃহের উপরিতলম্থ 
ব্ক্তিদিগের তৃপ্তি-লাভ হইতে পারে । যত কাঁল জীবন থাকে, ততকাল 
নখে থাকিবে । খণ করিয়াও ফ্বৃত পান করিবে | দেহ ভম্মাবশেষ 
হইলে, তাহার আর পুনরাখীমন কোথায়? যদি জীবাত্বা শরীর হইতে 
বিনির্তি হইয়া পরলোক গমন করিতে পারে, তবে বন্ধুণণের ম্বেহ- 
পরবশ হুইয়! পুঅন্রাগীমন না করে কেন? মৃত ব্যক্তিদের যে প্রেত-ক্রিয়ার 
ব্যবস্থা আছে, তাহা ব্রাহ্মণের! স্বকীয় জীবনোপায়ার্থ কপ্পন। করিয়াছে; 
আর কিছুই নয়| ভগ, ধূর্ত, রাক্ষস এই তিনে তিন বেদ রচনা করিয়াছে। 
জর্ফরী তুর্ধরী প্রভৃতি (অনর্থ) বেদ-বাক্য পণ্ডিতগণের বাঁক্য বলিয় উত্ত 
হইয়াছে | সেইরূপ, এই যজ্জে যজমাঁন-পত্থী আশ্বশিশ্ন শ্রহুণ করিবে এই যে 

কথ! আছে, তাহা এবং অন্যান্য এঁ রূপ গ্রাহ্য বস্তু-সমুহ ভণ্ড লৌক কর্তৃক 
উক্ত হইয়াছে । মাংস-ভেো'জন-পক্ষে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, তাহাও 
এরূপ নিশাচর কতক প্রযোজিত হস্থয়াছে। 

যে সময়ে উপনিষদ ও দর্শন-চ্চার প্রীহুর্ভাৰ ছিল, সে সময়ের মধ্যে 
কীলবাঁদ ম্বভাববাঁদ প্রভৃতি আর কতকগুলি মত প্রবন্তিত হয়। সে 
সযুদাঁয়ও এক একরূপ নাম্তিকতাবাদ | 

না: ব্বনানীনিহনিশতুক্জা মৃন্যানি আনি; ভ্তহ ঝুলি 
ভিল্ঘা । | 

শ্বেতাশখ্বতরোপনিষদ্ 1১1 ২। 

কাল, হ্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছু!। ভূত-সমূহ ও পুকষ জগৎ-কারণ বলিয়া 

চিন্তিত হুইয়! থাঁকে। | 

অঘই মাতজজাহহিজা নৃ্নি। দল হ্জীজনা 
স্ব তত: দিন ন্বিলিনা:। হ্বলাধিনিবিলি। 

সাংখ্যকারিকা 1১১। গৌড়পাদ-ক্কত ভাষ্য 

অস্ত ও গন্য লোকে ক্বভাবকে স্থানটি কারণ বলে। কে হংমকে শুর্রবর্ণ 

করিয়াছে? কেইবা! ময়ুরকে চিডিত করিয়াছে 1--হভাবই করিয়াছে), 



৫৬ ভাঁরতবর্ধীয় উপানক-সম্প্রদায়। 

 ঈমাশ্রিন্ জাল: জাহয্মনিন্ুষী । 
জা: দন্্ান্থিম্নালি ভ্বান্া: ঝন্তহন জনন্। 

কাঝা: ভ্যম স্ব লাশন্টি নানী ছবি লিঙ্গ; ॥ 
| সাংখ্যকারিক। ৬১। খৌঁড়পাঁদ-কত ভাষ্য । 

কেহ কেহ কালকেও জগতের কারণ বলিয়। গিয়াছেন| কাল পঞ্চ” 
ভূভ-স্বরপ ; কাল জণীতের সং্ার-কারণ॥ সকলে নিদ্্িত হইলে, কাল 
জাঞরিত থাকেন | কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।ঈ 

পূর্ব কালে শ্রীম্ দেশেও কতকগুলি দর্শন-শীক্ত্র প্রবর্তিত হয় | তাঁছার 
সহিত ভারতবরষীর দর্শনের সৌঁদাদৃশ্যের বিষয় ইতিপূর্কেই কিছু কিছু 
স্বচিতত ছইয়াছে + | ফলতঃ এঁ উভয় প্রকার দর্শন গঁক্য করিয়া! দেখিলে, 
অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া! থাকে । বিশ্ব-কারণ, বিশ্ব-স্থজনঃ 
স্থন্টি ও প্রলয়-পরম্পরা, নিয়তি, জড় পদার্থের মিত্যতা* উ্ছার সছিত 
মনের সনবন্ধ পরমাধু-বাদ, পরমেশ্বর স্বতস্ত্, ভীহা। হইতে জড় ও জীবাস্বার 
উৎপত্তি, পরমাস্বাতে জীবাস্বার লয়-প্রাপ্তি এই সমস্ত বিষয় হিন্দু ও গ্রীক 
উভয় জাতির বিভিন্ন দর্শনে উদ্বীপিত ও বিচারিত হছুইয়াছে। একটি 
প্রধান বিষয়ে গৌতমের সহিত গ্রীক পণ্ডিত এরিস্টটলের মত-সাদৃশ্য 

শশা 

% এই লমত্ত দর্শন বাতিয়েফেঃ এই পুদ্তকে বর্ণিত ব! বর্ণনীয় কোন 

কোন সম্প্রদায়-প্রবর্তনের লঙে সঙ্গে ফতকউলি নবা দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে 
যেমন রামানজ দর্শন) পূরণপ্রক্গ (অর্থাৎ মধাচার্যা) দর্শনঃ প্রভাতি দর্শন) শৈৰ 
দর্শনঃ রলেশ্বর দর্শনঃ নকুলীশপাগুপত দর্শন ও আহত দর্শন | রামাহৃজ দর্শন 
ও পুর্নপ্রজ্ঞ দর্শন বিষু-প্রধাঁন | প্রত্যতিজ্ঞা, শৈব) রলেশ্বর ও নকুলীশপাশুপত 
দর্শন শিব-প্রধান | এই লমুদা় দর্শনের মন্ড রামানুজ, মধাচারী, শৈব প্রভৃতি 
লম্পদায়ের বিবরণ-মধো কিয়দংশ লিখিত হঈয়াছে ও পশ্চাৎ কতক হইবার 

লস্তাবনাও আছে | কোন দর্শনের % মতে বির শ্রীভ্র্থে অঙ্গ-বিশেষে তপ্ত 

মুদ্রা গ্রহণ কর! এবং অপর কোন দর্শনের পৃ ঘতে মছাঁদেবের উপাসনার্থ শরীয়ে 
ভল্ম-লেপনঃ ভল্ম-শষ্যায় শয়ন) ছ ছ ছা করিয়! ছাসা। ধাঁড়ের ম্যায় বিকট 

চীৎকার ও হুন্দরী স্ত্রীলোক দর্শমে কাঁমাতুয়ের ন্যায় ভার প্রীদর্শন ও ভাদৃশ 
অন্যানা অনেকরূপ অনুষ্ঠান কর! কর্তবা | রসেম্বর দর্শনের মতে পারদই 
পরমেশ্বর ও লংসার-সমুদ্রের পার-কর্তা | এই সমুদা়ও মানুষের বুদ্ধি-নিম্পঙ্ 
দন শান ! আর্ঘক দর্শন গৈমাদি-মত্ত-প্রীতিপাঁদক | ২৫21 
1 পী১৯ ৩ ২০ পৃষ্ঠা দেখ! 

.. রামাঘদ দর্শনের |]. পঁনলক্লীশপাুপত দর্শনের |. 

শপে সপ পপ 



উপক্রমণিকা। ৫৭ 

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে | উহার দর্শনে এবং ন্যায় ও বৈশেধিক দর্শনে 
জল মৃত্তিকাঁদি মহাঁতৃত, ইন্দ্রিয়, জীব, কাঁল, দিক্ এই সমস্ত বিষয় বিচাঁরিত 
হুইয়াছে। 

অবস্থ হইতে ৰস্তর উৎপত্তি ছয় ন। এই সাংখ্য মতটি এরিস্টটল.ও 
লিউ ক্রিশিয়স্ প্রভৃতি অনেকাঁনেক গ্রীক ও রোমক দার্শনিক পণ্ডিত স্বীকার 
করিতেন। প্লেটো, এরিস্টট্ল্। খেলিজ ভায়জিনিজ॥ লিউ-ক্রিশিয়স্, 
এনেকসিমিনিজ ॥ ছেয়াক্লাই টন্, হিনিয়ড, আনেকসিমেগুর্, এম্পেডোর্রিজ, 

পার্খেনাইডিজ. ইনার সকলেই কপিল, গৌতম ও কণীদাদির ন্যায় একটি 
তানাদি উপাদান-কারণ অঙ্গীকার করিয় থ্িয়াছেন। ইলিয়েটিক নামক 
সম্প্রদায়ীরা স্থন্ি বিষয়ে বৈদাস্তিক মতের অনুরূপ একটি অভিপ্রায় প্রবর্তন 
করেন। উহার বলিতেন, জগবৎই ঈশ্বর+ ঈশ্বরই জগৎ | 

ভাঁরতরীঁয় দার্শনিকের1 জীবের দুইটি শরীর স্বীকাঁর করেন; স্ুল- 
শরীর ও স্থধ্ম-শরীর। স্ুল-শরীর নট হইলে, জীবাত্বা হুক্ষষ-শরীর লইয়] 
যোশি-জ্রমণ করেন.। প্লেটো ও অন্যান্য গ্রীক ও রোমক দার্শনিকের। 
তদনুরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যান! তীহারাঁও বলেন, মৃত্যুর 
পরে জীবাত্বা একটি হ্ৃদ্ম আঁবরণে আর্ত হইয়া বিচরণ করিতে 
থাকে । রা 

শীস্ দেশীয় পিথাশৌরসের মত-ৃত্ান্ত পাঠ করিলে, হিন্দু শীন্্ই অধ্য- 
য়ন করিতেছি বৌধ হয় । জীবাত্ব! পরমাত্ববর অংশ, জীবের বহুতর যোনি- 
ভ্রমণ ও স্বকৃত কর্মের ফল-ভোগ পুর্র্বক ঈশ্বরেতে লর-প্রাপ্তি, দেব ও মনুধ্য 
ভিন্ন অন্তরীক্ষস্থ অন্য অন্য নানা প্রকার জীব-যোনির অস্তিত্ব মন ও জীবাত্বা 
পঁরম্পর ভিন্ন পদার্থ, পরমাস্ব! সর্্াত্বা ও সর্বত্র ব্যাপী, জীবকে দেহ-বন্ধন 
হইতে যুক্ত করিয়া দেব-স্বর্ূপে মিলিত কর! দর্শন-শীস্্বের প্রধান উদ্দেশ্য 
৬ মন্ত্রদীক্ষাঠ, দীর্ঘ-কাঁল-ব্রক্ষচর্য্য, আঁমিষ-ভক্ষণে অঅদ্ধা, বথীমাঁংস- 
ভোজনের অবৈধতাঁ, শিষাদের প্রতি রক্ষাদি ছেদন ও তাহাতে আধাত 
প্রতিষেধ এই সমস্ত মত ও অভিপ্রায় পিখাগোরন্ স্ছদেশে প্রচার করেন। 
তাহার সম্প্ দায়ীর ও বিশেষতঃ ওসেলন্ নামক গ্রীক পণ্ডিত বিশ্ব-সংসার 

তিন, ভাগে বিভক্ত করেনঃ পৃথিবী, স্র্ ও এ উভয়ের মধ্য-সথুল | এই 

ভিনটি হিন্দুশাস্ত্রো্ “ভূত বঃ স্বঃ” অর্থাৎ ভূলোক, ন্বর্গুলৌক ও অস্তরীক্ষ 
বই আর কিছুই নয়। প্লেটোও পুর্বোলিখিত কয়েকটি মত ব্যতিরেকে 
যৌনি-ভ্রশ্রণের বিষয়ও বিশেষরপ ব্যবস্থা! করিয়। যান। লেকে মরণোতর 
পুঅরায় জন্ম গ্রহণ করিয়: ইহ জন্ব-কৃত নিজ নিজ শুভাশুভ কর্মানুসারে সুখ 
দুঃখ ভোগ করে, তিনি কেবল একই মাধারণ নিয়ম নির্টেশ করিয়া নিরন্ত 
হন নাই; হিন্দুশীম্তের অনুরূপ এইরূপ বিধান করেন যে। তাছার। আপন 
আপন অজ্ঞান ও অধর্ধের ভারতম্যানুদারে পশু পক্ষী) মৎপ্যাদি বিশেষ 

৫ 

কুল এ 



₹৮..  ভারতবধাঁয় ভপাসক-সম্্রাদায়। 

বিশেষ যোনি প্রাণ্ড হুইয়া থাকে। এই সমস্ত যে ভারতবর্ধীয় মত ইছ? 
 প্রনিষই আছে *। 

নানা অংশে হিন্দু.ও শরীক দর্শনের পরম্পর এরপ অভৈদ-ভীব বিমা 
কারণে নহুন। সংঘর্টিত হইয়াছে ইহা! মনে করা স্কঠিন। ভারতবর্ধীয় 
পঞ্চিডের' গ্রীকৃদ্দের নিকট এ মকল বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করেন ইছা'র 
কিছুমাত্র প্রমাণ ও জন্তাবন। দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। প্রত্যুত, আ্ীকের' 
ভারতবর্ধীয়দের নিকট দর্শন বিষয়ের উপদেশ গ্রছণ করেন ইহাই অনেকে 
যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া বিবেচন। করিয়াছে । পিখাগোরস্ স্বদেশ হইতে যাত্র। 
করিয়া পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে আল্সিয়াছিলেন এইরূপ একটি প্রবাদও বু 
কালাবধি প্রচলিত আছে। 

10150 89 লুম0এ৪৪ 09060 207 010091 00)110807171091 100%3 

[100) 609 90915 8997088 ৪1 1101010921)]5 3120 10 6916 15 817 
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উপনিষদ ও দর্শন-শাস্তে যেন্ধপ আঁন-প্রকরণ ও যোখ-বিবরণ লিখিত 
স্থইয়াছে, ভত্বপথাবলম্বী অপ্প লৌকেই এবং বিশেষতঃ ভাদৃশ উদাদীন 
ব্যক্তিরাই ভাহ' সাধন করিতে সমর্থ হন | নাধারণ লোকে কোন ন! কৌন 
প্রকার নাকীর দেবতার উপাঁসন। ও তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান 
করিয়া আসিয়াছে । অকি প্রাটীন বৈদিক ধর্ে অগ্নি, বার, হর্ধ্য প্রড়ৃতি 
যে সমন্ত ভূতাধিষটা ত্রী দেবতার উপাদন! প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্বেই 

পপ এ পপর পা পাপা 
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উগাক্রমণিক1। ৫৯ 

বর্ণিত ছইয়াছে* | পরে অনতি প্রাচীন পৌরাণিক ধর্শে ব্রন্বাঁ বিষুণ মহেশ্বর 
গু তদীয় শক্রিগণের আরাধনাই সর্ব-প্রধান বলিয়] প্রচারিত হয়। এ 
পূর্ববকালীন বৈদিক ধর্মের প্রীভুর্ভাব-কালের অব্যবহিত পরেই যে, উক্ত রূপ 
পৌরাণিক ধর্ম একবারেই প্রবর্তিত হয় এমন নয় | এ ডভয়ের মধ্যস্থলে 
হিন্দুধর্মের আর একরূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়। বাঁয়। মন্ুসংছিতায় এ 
অবস্থার সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিভ হইয়াছে! এ অবস্থায় ব্রদ্গা হডি-কর্তা 
বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। 

ানব-ধর্মশাস্ত্। 

ষে সময়ে মনুসংহিতা রচিত ও লঙ্কলিভ ছয়, মে সময়ের মধ্যে 
হিপুর। হিমালয় ও বিস্্যশ্রেণীর অন্তর্গত সমুদয় স্থান অধিকার পূর্বক গ্রাম 
ও নখার নির্মাণ করিয়া উপনিবেশ করিয়া ছেনণ, হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, শৃত্র এই চীরি বর্ণে ও নানাবিধ বর্ণসস্করে বিভক্ত হইয়াছে, 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা এই তিন প্রধান জাতির মধ্যে ব্রহ্গচর্া, গাহস্থা, 
বানপ্রশ্থ, ভৈক্ষুক এই চারি আশ্রম ও এ সমস্ত বর্ণ ও বর্ণসঙ্করের অবলম্বিত 
নানাপ্রকার জীবন-বৃত্তি স্বপ্রণীলীক্রমে চলিয়া শিয়াছে, এবং তম্বধ্যে 
বাণিজ্য-ব্যৰসায়ীর] লযুদ্র-যাত্রাদি অবলগ্বন ও দূর লুরাস্তত় গমন পূর্বক 
বিভিন্ন দেশী ও বিভিন্ন ভাষী নানাজাভীয় লোকের সহিত বিস্তৃত 
ৰাণিজ্য-ব্যবনায়ে রত ছইয়াছে। খা 

ব্বাবাম্বাবন্ সাব্ভানা ক্যালান্থ বৃয্যাব্য্যাব্ | 

হামাবামন্্ দব্বানা দস্মনা দহ্বিত্বননূ | 
ঝর্যানাম্্ব নি বিজ্মান্ মামান্থ বিথিঘ্ধা কৃত্থানূ। 

নানা ব্যালমাশান্ হঅধি্যনীম তব) 
মন্বমংহিতা | ৯ | ৩৩১ ও ৩৩২ 

৯ এই পুস্তকের প্রথমতাগে প্রকাশিত উপক্মণিভাহশেন ৭ ও ৭৪৫ পৃষ্তা 
দেখ। 4 

. শর বহূলংক্িত | ২1 ১৭-২৩| | 
ক বেদলংহিতায় প্রীঘটদভষ ভাগে হে বব-বিভার-বাস্ছার টি মিছ, র্ 

পক্ষিত হা না, গছুসংছিতা-রচনার লময়ে ভাছা এরূপ প্রাচীন বলিয়া! গণ্য পু 
ছিলে; সেই ব্যবস্থা আস্থার কৃত রল্ক৷ উল্লিখিত হই শীত । | 

খমস্ৃলংছিতা) ১২১৬৬ ও ১০). 17770 ১ 



৬০ _ ভারতবর্ধীয় উপানক-সম্প্রদাঁয়। 

বৈশ্যের! আব্যের, উৎকর্ষাপকর্ষ, দেশের গুণাগুণ, পণ্য দ্রব্য বিক্রয় 
দ্বার] লাভালাভের বিষয়, পশুদিখৌর উৎকর্ষ-সাঁধন, ভূত্যদের ভীতি, বিবিধ 
প্রকার ভাষা, দ্রব্যের স্থান-যোগ অর্থা২ কোন্ দ্রব্য কিরপে স্থাপন 
করিলে বহুকাল থাকে তদ্ধিষয়, ও ক্রয় বিক্রয়ের রীতি অবগত হইবে | 

বন্তরুজালন্তযন্ধা কযজ্জাাঘকৃঘিল: | 
হ্যাদঅন্নি নত আঁ কামনাসিলল দলি | 

7. মনুমংহিতা 1 ৮। ১৫৭। 

সমুক্র-গীমন বিষয়ে নিপুপ এবং দেশ, কাল ও লাভালীভদরশী বণিকের 
ভাঁড়াঁর বিষয়ে যে ব্যবস্থা দেন, তাহাই প্রমাণ | 

কিন্ত সে সময়ে যে বর্ণ যত প্রবল হউক ন1 কেন, ব্রাহ্মণের মহিম' 
ও ব্রাহ্মণের প্রতৃত্ব একবারে গগনস্পর্শ করিয়াছিল। এমন কিসে 
বিষয় পাঠ করিয়া দেখিলে মনুসংছিতাঁখানি কোন স্বজাঁতি-পক্ষপাতী 
চ্ুপণিত ত্রাঙ্মণের সঙ্থলিত বলিয়া স্বতঃই প্রতীয়মান হইয়া উঠে | 

নাক্সয্যালাঘলানাক্ষি ছুতিনসালমিলাহন। 
বত্বহ: ব্যজমূনানা খন্মাসক্য ব্যমবি || | 

মনুনংছিতা। ১। ৯৯। 

্রাঙ্মণ জন্ম গ্রন্থ করিয়া ভূমগ্ডলের অধিপতি হন। ভিনি সর্ব্ব ভূতের 
অধীর্বর ; কেনন! তিনি ধর্মরূপ ধনাগীর রক্ষ। করেন। 

্বাঙ্ধানন্যান্ স্কলন্বত্র ভ্রান্গনাবাস্থ হ্বাদিনা:। 
ইবান্ স্ব বইনাত্ব জ: স্থিত ক্যান ব্বছ্ছ আন ।। 

মনুলংহ্িতা | ৯। ৩১৫1 

ধাঁহার। অর্থাৎ ব্রাঙ্মণের! কট ছইলে অন্ত অন্ত জীব-লোৌক ও লোঁক- 
পাল শ্যন্রন করিতে পারেন, এবং দেবগীণকেও অভিসম্পীত করিয়া অদেব 
অর্থাৎ মনুষ্যাদি নিক জীৰ করিতে পারেন | কোন্ ব্যক্কি তাহাদিগকে 
ক্রেশ দিয়! সমৃদ্ধি-শীলী হইতে পারে | 

এইযপ ভূরি তূরি বনে ত্রীঙ্মণের মহিমী বর্ণিত হইয়াছে । অন্যে বদি 
ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ করিত, তাহা হইলে তাহার আর শীন্তির সীমা 

৯ মহৃসহহিত! | ১ অ। ৯৮) ১ অ+ ১৯৪ 9৮ জা) ৩৮০ ) ৯) ৩১৩ 

ইত্যাদি শোক দেখ রহ ৃ 



উপক্রমণিকা | ৬১ 

থাকিত না। কোন অপরাধে হস্ত-চ্ছেদন। কোন অপরাধে বা পদ- 

চ্ছেদন, কোন অপরাধে বাঁ মুখে ও কর্ণ-যুগলে তণ্ত তৈল-ক্ষেপণ, এবৎ 

কোন অপরাধে ব1 রজ্ঞ,-বিশেষে বন্ধন করিরা দগ্ধ করা হইত *। 

পরকালে তে। তাহার আর নিস্তার থাকে ন। এইরূপ লিখিত আছে | * 

সে সময়ে গর্ভাধান, জাতবর্শ ও উপনয়ন'দি সংক্ফীর, উপনয়ন-কাঁলে 
প্রণব ও গায়ব্র্যপদেশ-গ্রহছণ, ব্রাহ্মণাদির নিজ গৃহে অগ্রি-স্থাপন; প্রাতঃ 

ও সায়ংসন্ধ্যা এৰং প্রতিদিন দেবযজ্ঞ। খষিবজ্ঞ, ভূতষজ্ঞাদি পঞ্চবজ্জের 
অনুষ্ঠান কর। অবশ্য কর্তব্য বলিয়া! পরিগণিত ছিল। 

আসিতদ্ব ইবন লূলত্ম বলা । 

কমন ণিন্তঅন্মম্থ অআায়জি ল ক্কাদবিন্ || 

মনুসংহিতী| ৪1২১ 

ধষিযজ্ঞ ১১ দেবযজ্ঞ ২, ভূভমজ্ঞ ৩, হৃযজ্ঞ ৪, পিতৃযজ্ঞ ৫ এই পরঞ্চযজ্ঞ 
পার্যমাঁণে কখন পরিত্যাগ করিবে না। 
, সে সময়ে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ধ, প্রাজাপত্য, আন্গুর, খীন্ধর্ব। পৈশাচ, 
রাঁক্ষল এই আট প্রকাঁর বিবাহ, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরস্পর উদ্বাহ-সবন্ধ 
অর্থাৎ নিকষ বর্ণের কন্যা! গ্রহণ এবং বিধব1-বিবাহ ও বিধবা-জীত পুত্রের 
বিধি-বিহিত পুক্রত্থ স্বীকার প্রচলিত ছিল। 

৬ 
+ 

কসাক্ছান্ত শ্বান্্রবিল্লা নব স্থনযীলনন ব্বতূ। 

আস্ত হাল জন্যাা লাকা অন্য: দন্দীন্ষিন: ॥ 
মির ৯ ৯ ঙ 

অন্ধ নত হিলন ত্বযম্তত্িল জন্ম জল । 
৬ এ ৪ ণ্$ চ 

ঘন্বন্ন্র কলাহাল হন হল্ন সম্বল ।। 

অনলংছিতা। ৮1 ২৭২) ২৮৩) ৩২৭9 ৩৭৭ ইত্যাদি ॥ 

“মঙুলংহিতা | ১১1 ২০৬ ও ২৪৭ 

ভর্থাৎ ভধ্যর়ন অধ্যাঁপন1| 

অর্থাৎ দেবোদ্দেশে অধ্নিতে ছোঁম | 
অর্থাৎ ভূতগপের উদ্দেশে বলি-শ্রীদান | ' 

অর্থাৎ অভিথি-সেৰা | ৰ 

অর্থাৎ জম জলাদি দ্বার শিলোকের তর্সগ |: 
চি 



২ তাঁরতব্ধীয় উপামক-লম্গ্রদায়। 

হক লালিছৃল স্ব জা অহাহাকাহ অন্যান: । 
দন্যাসকান অিথিনহাদী ঘন্ম; ঘ ভত্ঘনী | 

বাদী ংন অন্ম নিনি বান্মাল্ নান ন্অ। 
জান্যাহানলনক্যন্ সালাদন্্রা থিতি: কান: ॥ 
ক্ানিও্যা নুবিবা হক্া জন্যাত ছম আজিম: 
জন্যাসহাল ঘাজ্ছন্হ্যাহান্তবী ঘন্থা তক্যন।। 
্ুুতান্মান্মন্বান: জন্যাতান্য নহ্জ্য ৷ 
নান: ঘ ত্ত বিক্বা নঘল্য: জালঘবজ্মব: | 
স্ঘলা জিন্না নর লিদ্তা তব হ্গাত্রন্নাঁ হহলী! বছ্বোন্। 
সবক জন্যাক্কহয্থ হান্বী নিথিহত্যন। || 

ভ্তমা লন্দা সজন্কা বাবস্থা অলাঘনজ্ছনি। 
বব দাদিস্তী বিশ্বাস্কালা ঈযাছস্বানাওএল: ॥ 

মনুনংহিভা | ৩1 ২৭--৩৪|। 

সদাচারী শ্পণ্ডিত পাত্রকে আহ্বান করিয়া! ও কন্তা-পাত্র উভয়কে 
বিধি-বিহিত বস্ত্র পরিধান করাইয়! সেই পাত্রকে কন্তা-দান কর? হয়) 
ইহাকেই ব্রাঙ্গ বিবাহ ৰলে। যেপাত্র আরন্ধ যজ্ে ব্রতী হুইয়। খত্বিকের 
কর্ম করিতেছে, সেই পাত্রে অলঙ্কার-ভূষিতা কন্যা-দাঁন করাকে দৈৰ 
বিবাহ বলে। ধর্ম-লাধনার্থ পাত্রের নিকট হইতে এক বা ছুই গোমিথুন 
অর্থাৎ এক একটি ব1 ছুই দুইটি রষ ও গীভী উভয়ই গ্রহণ করিয়া যখাবিধি 
কন্যা-দান করাকে আর্য বিবাহ বলে | উভয়ে এক লজগে ধর্ধানুষ্টান কর 
এই কথ! বলিয়া অর্ন! পূর্ধ্বক কন্যা-দাঁন করাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে। 
কন্যাকে ও কন্যার পিত! ভ্রাতা প্রভাতিকে যথাশীক্তি ধন-দান পূর্ব্বক 
স্বেচ্ছানুনারে কন্যা গ্রহণ করাকে আম্মুর বিবাছ বলে । পরস্পরের ইচ্ছা ও 
কামানুরাগ-বশতঃ সন্তোগীর্থ বর-কন্যার প্রম্পর মিলমকে গাদ্ধব্ব বিবাহ 
বলিয়! জানিবে | যে বিধানক্রমে লোকে কন্যা-পক্ষীয়দিগিকে ছেদ, ভেদ 
ও.বিনাশ পূর্ব্বক উচৈস্থরে রোকদ্যমান| কন্যাকে বল দ্বার গৃছ হইতে 
ছরণ করিয়। আনে, ভাহাকে রাক্ষস বিবাঁছ বলে | ষদি কৌন কনা শয়ম 
করিয়। থাকে অথবা মদিরামত ব। প্রনত্ত হয়। আর কোন ব্যক্তি তাছাকে 
দেই সময়ে 99 ভাবে তাহার সংনর্গ করে, তাহা! ছইলে সেই বিবাঞকে 



উপক্রমণিকা ।  শু৩ 

ৈশা্চ বিবাহ বদে। দেই অকম প্রকার পাপময় বিবাহ সর্বাপেক্ষা 
অধম বিবাহ | 

পৈশাচ ও রাক্ষস বিবাহ নিকষ বিবাছ বলিয় উদ্ত হইয়াছে বটে, 
কিন্ত বলপুর্বক স্ত্রীসস্তোঁথ যে বিবাহ-সংস্কীরের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, 
ইহ] এক্ষণকার লোকের পক্ষে সামান্য আশ্চর্যের বিষয় নয়। 

৮ ও 

ব্বনয্যীন্স ভ্রিলালীলাঁ সহক্কা কাহজন্মাব্যি। 

হ্ধালনব্ত্ু দনত্লালানিনা: ব্য; লঘা অহা: ।। 
স্মুন্ন মাত্যা স্মুষ্ত বা লস বৰা স্ব বিষ: স্মন। 
মি ২২৯ 

ণন্নহ্বা অন হান্মন্য লাস্থ হ্আানানজল্মল: || 

মনুনংহিত1। ৩1১২ ও ৯৩। 

দ্বিজীতিগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের পক্ষে অন্ডে নিজ 
বর্ণেতেই বিবাহ কর প্রশস্ত । কিন্তু পরে যাহারা যদৃচ্ছাক্রমে পুনরায় 
বিবাহ করিতে প্ররত্ত ছন, তাহার] অনুলোম ক্রমে পশ্চালিধিত নিয়মানু- 
সারে বর্ণান্তরের কন্যা গ্রছণ করিবেন । শুদ্র-কন্যা শুদ্রের, শুর ও বৈশ্য- 
কন্যা বৈশোর, শূকর, বৈশা ও ক্ষত্রিয়-কনা ক্ষত্রিয়ের। এবং শুদ্র, বৈশা, 
ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ-কন্যা ব্রাক্ধণের ভাষ্য হইতে পারে। 

অহা ব্বিখিল ভন্যাতা নাছ্া ববল্স জন দলি:। 
নাননল নিধানল লিজা নিন্ছুন হুন্বহ || 

রর ) বযাবিত্রমিনবীনা স্যনজ্লা ম্যছিননানূ। 

ক নিহা মলহাদববান্ ঘজন্ বজছুমাভনী || 
মন্ুসংহিতা। ৯। ৬৯ ও ৭৪ | 

যে কন্যার বাগ্নীন হইলে, বিবাহের পুর্বে তদীয় পতির মৃত্যু হয়, তাহার 
দেবর এই বিধান ক্রমে তাহাকে পুভ্বোৎপাদনার্থ গ্রহণ করিবে | শুক্র-বস্ত- 
পরিধানা ও কাঁয়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারিণী সেই কন্যার ষাবত সস্তান ন| 
জন্মেঃ তাবৎ তাহার দেবর যথাবিধি বিবাহ করিয়। প্রতোক ধতু-কালে এক 
একবার তাহার সহিত নির্জনে সহৰাস করিবে । 

বন্ধাব্মজ; সীল জীমত্ত ম্মাঘিনয্্ব বা। 
ঘন নিবাস ফ্যাল: | 

|  মনুসংহিতী | ৯1 ১৬৭| 



৬৪ - ভাঁরতবরীয় উপানক"সম্গ্রদায়। 

স্বামী যদি নপুংসক, বন্ধ্য। বাঁ মৃত হয়, তাহ] হইলে ধর্মশা স্র-বিধান করণে 
অন্য পুকষ সংসর্ণে গুক জনের নিয়োশীনুসারে তাহার ভার্ধ্যার যে পুত্র 

জন্মে, তাহাকে স্মৃতিকারেরা ক্ষেত্র্জ পুত্র বলিয়! উল্লে্চ করিয়াছেন। 

দিল্লি জন্া নত অ ঘ্ুন্ল' ললমলুদ্বঃ। 

নজ্মালীন নইজাক্দা বাত: জন্যাঘবন্তত্বব্ ॥ 
মনুনংহিত1 | ৯। ১৭২ | 

অবিবাহি হাঁ কন্যা পিতৃ-গুহে থাকিতে গুপ্ত ভাবে পুকষ-সংসর্গে ষে 
পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে কানীন পুশ্র কছে। 

আা শলিষ্যী ঝহ্জিহন স্বানাম্মালাদিনা ত্তনী। 

বাত; ঘ ননী লননি ব্বন্টাতছুনি ভাক্যন ॥ 
মনুসংহিতা | ৯ ১৭৩| 

যে ব্যক্তি জ্ঞাভ-গর্ভা বা অজ্ঞাত-গর্ভা কোন স্ত্রীলোকের পাণি- গ্রহণ 

করে, সেই গর্ভ-জাত পুত্র সেই ব্যক্তির সছোঢ় পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হয়। 

আ ঘন্সা না দহিল্তন্জা নিঘনা মা বিজ্ঞ । 

তল্মাহুবিন্ ভ্বলকুজা বব দীলমন ভক্যনী | 
মনুসংহিডা | ৯। ১৭৫ | 

যে স্্ীলোক বিধবা বা পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, সে যদি স্মেচ্ছানুসারে 

পুনর্বার বিবাছ করিয়া পুভ্রোৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই পুত্রকে 

পৌনর্ভব বলে। 

ঝা ন্বহ্বনবখালি: হ্ভারনগলানলাগি আা। 
৫ € 

দীনমইঈব্া লী ঘা দুল: বকজাহলস্থমি | 
মনুসংহিতা। ৯ ১৭৬ | 

সেক স্ত্রীলোক যদি পুকষ-পংসর্থ না ঘটিত অন্য বক্তিকে অবলম্বন 
করে, অথব| পতি পরিত্যাগ পূর্বক অন্ত বাক্কির ষছিত সহবাস করিরা 

পুনর্ধ্বার নিজ গতির নিকট প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির 

বা! সেই পির নহিত তাঁহার পুনরায় উদ্বাছ-সংগ্কার আবশ্যক। 

কাকা বা হাহাহা লাজ; ঘৃডুষ্থ সতনীলবল্। 

ভ্বীবন্মানীকবহ্যলিলি ছল্বীম্রমহ্যিন: || 
7.০ মনুসংছিভা | ৯| ১৭৯। 



উপক্রমণিকা। ৬৫ 

নিজ দাঁপীর অথবা দাস-সগ্বস্বীয় কোন স্ত্রীলোকের সংসর্গে যদি কৌন 
শুদ্রের পুক্রোৎপত্তি হয়, তাহ! হইলে সেই পুত্র নিজ পিতার আজ্ঞানুসারে 
তাহার বিবাহিতা পত্বীর গর্ভ-জাত পুত্রের সহিত সমান ধনাধিকারী হইবে 

উদ্বাহ-সংক্রান্ত আঁর একটি বিষয়ও লেখ! আবশ্যক ছইতেছে। পুর্ববকাঁলে 
এক্ষণকার মত বাল্য-বিবাঁছের রীতিও মচরচর প্রচলিত ছিল না। ব্রাক্ষণের 
পক্ষে অফম অবধি ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্স্ত, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একাদশ 
অবধি দ্বাবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত এবং বৈশ্ের পক্ষে দ্বাদশ অবধি চতুর্বিংশ 
বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল নিরূপিত ছিল* | তীছারা এরূপ বয়সে 
উপনয়ন-সংক্ষার-সম্পন্ন ছইয়। গুক-গৃছে অধ)য়ন করিতে যাইতেন; তথায় 
ছত্রশ,অবীদশ অথব1 নয় বৎসর অধিবান পূর্বক পাঠ সমাপন করিয়। গুছে 
প্রত্যাগমন করিতেন পঁ" এবং পরে ইচ্ছান্ুসারে যখাবিধানে দাঁর-পরিগ্রহ 
করিয়! গৃহাশ্রমে প্রবিষ হইতেন। এরূপ হইলে, তখন পুকষদের এখনকার 
মত দশম ব1 দ্বাদশ বর্ধে অথব! তাদৃশ অপ্প বয়নে উদ্ধাহ্র্ূপ লৌহ-বন্ধনে 
বদ্ধ হইয়া সংসার-ভাঁরে ভারাক্রান্ত ছওয়! সম্তবই ছিল ন। বলিতে হয়| 

সে সময়ে এক্ষণকার মত স্ত্ীলৌকেরও বাল্য-বিবাছ যে আবশ্যক দিল না, 
গাঙ্ধরর্ধব ও জ্বয়হ্বর-বিবাহাঁদির ব্যবন্থায় সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। 
একটি বচনে লিখিত আছে, কন্যা খতুমতী ছইয়! চিরজীবন পিতৃ-সছে 
বাস করিবে দেও ভাঁলঃ তখাচ তাহাকে নির্থণ পাত্রে দান করিবে না| 

জ্বানলানহয্যাদ্দিন্তকৃম্স্্ জন্মন্টুননসদি | 

ন দ্বলা সবজ্ঞন্ন ব্যবস্থীলাত জস্থিন্মিন।। 
মনুসংহিতা। ৯। ৮৯| 

কন্া! ধতুমতী হুইয়] যাবজ্জীবন পিতৃ-গৃছে বাঁদ করে সেও ভাল, তখাচ 
ভাহারে গুণ-হীন পাত্রে সম্প্রদান করিবে ন!। 

সে সময়ের হিন্দু-সমাজ সর্বণংশে বিশুদ্ধ ছিল না সভ্য ফটে, কিন্তু 
কোঁন কোঁদ অংশে এক্ষণকার অপেক্ষা) উৎকৃষ্ট ছিল । উহার কি অধোশ্ীতিই 
ছইয়! আসিয়াছে! এখন বিধবা -বিবাছ রছিত, অসবর্ণ-বিবাহ রছিত, খ্রীন্বর্ব- 

বিবাঁছ রছিত, স্থয়দ্বর-বিবাস্ছ রহিত, বাল্য-বিবাহের ধু প্রীহূর্ভাব, 

ঈ. মন্ুদবছিতা 1 ২1৩৬৩ ৩৮। 

প্" মন্ুলহছিত |৩1|১। | 

প্রঃ কলিকাঁতার দক্ষিণে কোন স্থানে বর্ণ-বিশেষের নদ্যঃ-প্রস্থত শিশুর বিবাছের 

বিষয় প্রত্তাবিতত এবং ছুই ভিন মাসের বাঁলক বালিকার উদ্ধাষ-স্ন্ধ নিবদ্ধ 
হইয় খাঁকে ফোঁন বিষয়ের আত্তিশধ্া ষটিলে) তা উপহাস-স্ছল ইয়া 

ছাঁল্োদয় করিতে থাঁকে | অতএব পাঁঠকগপ এখন এই বিবয-স্াচক ইতিবৃতের 
58 এজি 4 2852 পে 



৬৬ ভাঁরতবধীঁয় উপাসক-সম্গ্রদাঁয়। 

ও কৌলিন্ত-প্রথাঁর পৈশাচী কাণ্ড! ফলতঃ এঁ পুরাতন সমাঁজটি ক্রমে ক্রেমে 
বিরত হইয়া! এমন পচিয়! উঠিয়াছে যে, চতুর্দিকে তাঁছার হুরন্ধে আর 
ভিষঠিতে পারা যায় ন1। 

হিন্দুধর্মের এইরূপ অবস্থায় মদ্য-পাঁন ও গৌঁমাংসাদি নানাবিধ মাংস- 
ভোজন সচরাচর প্রচলিত ছিল | 

ন লাঁধমন্ব্য ইাদী ল কন্ত নত্ব বীুনি। 
দন্তন্িইছা আলানা নিন্দিত নক্কাদব্বা || 

মনুনংহিতা। ৫1৫৬ 

মাংস-ভোঁজন, মগ্ঘ-পাঁন ও স্ত্রীপুকষ-সংসর্থে দোষ নাই । এই সকল 
বিষয়ে প্রাণীদিশের স্বভাব-সিদ্ধ প্ররত্তিই আছে, কিন্তু নিববন্ত হইতে 
পারিলে মহাফল জন্মে । 

*্ ৮১ এ 
লম্বদন। ভ বন্মবব দিনক্নলনন্মাহ্যি। 

কমন দঘবীর্দি্া লান্মনন্্লনীবান্ত; || 
| মনুমংহহিত1 | ৫1৪১ 

মধৃপর্কে, জ্যৌতিফৌমাদি যজ্ঞ, পিতৃ-রুভ্যে ও দৈব-কর্ধে পশু বধ কর! 
বিধেয়, কিন্তু অন্ত স্থলে নয়, এই কথা মনু বলিয়াছেন। 

পূর্ব মধুপর্কে অতিধিকে গোমাংস দীন করিবার রীতি ছিল। প্রীচীন 
ও অপেক্ষার্ুত অপ্রাচীন অনেকানেক গ্রন্থে এবিষয়ের তূরি ভূরি নিদর্শন 
লক্ষিত হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত অতিথির অন্য একটি নাম গোর অর্থাৎ 

গৌহত্যাকারী। ভবভূতি এক স্থলে এবিষয়টি অতীব স্পট করিয়া 
লিখিয়াছেন। রর রর 

ঘমাবালঘৃদক্জ; ঘুন্সাজ্লান অন্ভলন্যলালা: সআালিআাঙা- 

লনা অম্বনবী জতকীন্ঘ না লস্কাজ নালিদন্নি হস্বেমঘিন 

ছুনি স্কি ঘল্টনকূন্জাহা: ঘলাক্ঘিন্ি। 
| উত্তরচরিত, চতুর্থ অঙ্ক 

*সমাংসোধপুপর্কঠ এই বেদ-বাক্যে সাতিশয় শ্রদ্ধ! করিয়া গৃহণ্ছ 

মধ্যে পশ্চান্লিখিত কথাটি পাঠ করিয়া কিছু ছাঁল্য করিতে থাকুন | জন্তাঁন গর্তে 
থাঁকিতেই) তাঁছার পিতা মাতা অন্য শিপ্য় পিত! মাতাকে কছিয়। থাকেন। এবার 

আমার কন্য! হইলে তোমার পুত্রের সছিভ বিবাহ দিব| কি মা ওকি 
লক্জার বিষয় [--এধন হাল দুরে গিল্া অনর্গল অশ্র-পাঁত উপশ্ফিত ছইল | 

পাক এ পপ পা পপ পাপ 



উপক্রমণিক। ৬৭ 

লোকে বেদজ্ঞ অতিথিকে একটি নই-বাছুর বা বড় বুষ অথব1 রছৎ ছাখল 
প্রদান করে ১ ধর্স্থব্র-রচয়িতা পঞ্িতের! এই ব্যবস্থা! দেন | * 

ফলতঃ আমাদের খবি-মুনি প্রভৃতি সকলেই গৌ-খাঁদক ছিলেন তাহার 

সন্দেহ নাই| সে বিষয়ে পাদ্ররি উইল্সন্ ও শেখ অলিউল্লার সহিত ধধি- 
রাজ বশিষ্ঠ ও বিশ্বীমিত্রের কিছুমাত্র প্রভেদ দেখ। যাঁয় না। 

তস্ভিন্, সে সময়ে ছাঁগ, নানাপ্রকার মূখ, শশাক, কুর্ধ, গগ্ুরঃ মেষঃ 

বহুপ্রকাঁর পক্ষী, শৃকর ও মহিষের মাংস-ভোজন প্রচলিত ছিল। মহিষ- 
ভক্ষণটি বৈদিক ব্যবহার বোধ হয়ণ*। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উল্লিখিত মাংস সমুদায় 
দ্বারা পিভৃ-লোকের তৃত্তি-নাঁধন করিবার বিশেষরপ ব্যবস্থা আছে 2 

মনুসংহিতাঁয় পরত্রক্দের উপাসনা সর্ধপ্রধান পরিশুদ্ধ ধর্ম বলিয়! 
পরিগণিত হইয়াছে! এমন কি দ্বিজগীণ অন্য অন্য সমুদায় কর্ণ পরিত্যাথ 
করিয়৷ ততুজ্ঞানের অনুষ্ঠ(ন করিবেন এইরপ ব্যবস্থা আছে। 

আর ৭৯ $ র্ 

বজমালপি ন্নিমালাল্লান দহ জ্কালল্। 

নত্মমন ্বক্রনিত্বানা সান কান লন: ॥ 
মনুসংহিতা | ১২1৮৫ 

এই সমুদায়ের মধ্যে পরষাত্ব-তত্জ্ঞানই জর্ধ-প্রধান বলিয়া ভুক্ত 
হইয়াছে; কেনন! আত্মবিষ্ঠাই সকল বিষ্তার প্রধান ? তাহ! হইতে মুক্কি- 
লাভ হয়। 

অথাল্লান্যদি জন্মীহ্যি দহিত্কাত্র ব্রিলান্মল:। 
ক্সা্ন্মান ঘঈ লহ্যান্রকাধ্সাধ ভ অলনান্ | 

মনুনংহিতা | ১২। ৯২। 

দ্বিজবরের1 শীস্ত্রোক্ত যাবতীয় কর্ম পরিভ্যাধ করিয়াও আ'জ্বজ্ঞানে, 
ইন্দ্রিয়-নিএছে ও বেদাভ্যাসে য্বান্ হইবেন। 
পপ পপ পাগলা পা পপ এপস পাপা পাশপাশি পাপা 

*গ এদিকে আবার ৫ গো-বধে গুরুতর পাপ ও তাছার আুকঠিন প্রাযশ্চিতের 

বিষয় লিখিত হইয়াছে |--_(মন্গুসহছিত1| ১১| ১০৮---১৭ |) অতএব মনন নংহছিতায় 
ভিম্ন ভিন্ন সময়ের ও ভিন্ন ভিন্ন মতের বচন লমুদয় একত্র সক্কলিত হইয়াছে 
বলিতে হয়| ও | ্ ৃ 

গ' খথেদমংছিতায় দেবগণের যছিব-মাংন রন্ধন ও ভোজনের বিষয় পুনঃ 
পুনঃ লিখিত আছে | (৮ ম ১২ স্ৃঃ ৮ ও ৬৬ শু ১০ খ) | তীছার! উহ? ভক্ষণ 

করিলে তদীয় উপালকের| কেনন! প্রসাদ গ্রছণ করিবেন 1 বিশেষতঃ যখন 
মন্থসংহিতাঁয় তদ্বারা পিড়লোকের তৃপ্তি-সাধন করিবার ব্যবস্থা! আঁছে, তখন 
পূর্বতন হিম্দুদমাঁজে তাঁছ। প্রচলিত ছিল ইহ অক্লেশেই মনে করিতে পারা যায়| 

হট মলুসংহিত| | ৩] ২৬৮--২৭২) 



৬৮ তারতবধীয় উপানক-সম্প্রদায়। 

জহনঘ নত ববিচ্ছন্ ্াস্ম্যালান ক্র; । 
জ্যাহন্যন্ধ না জ্ক্ান অল্ানাস্্ায ভত্যন ॥ 

মনুসংহিত1। ২। ৮৭| 

প্রণবাদি জপ করিলেই, ব্রাহ্মণের সিদ্ধি-াভ হয় ইছাঁতে সংশয় নাই। 
ভিনি অন্য বর্ম ককন ব। নাই কুন, জর্ন্প্রাণীর মিত্র হইয়া পরত্রন্ষে লয় 
প্রাপ্ত হন এইরূপ উক্ত হুইয়] থাকে। 

মনুনংক্ছিতায় সাংখ্য ন্যায়াদি দর্শন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম বিদ্যমান 
নাই বটে, কিন্তু শ্লোক-বিশেষে এ সকল শাস্ত্রোন্ত মত ও অভিপ্রায় প্রচন্দিত 
থাকিবার সুম্পফ লক্ষণ লক্ষিত হুইয়! থাকে। বচন-বিশেষে ব্যবহৃত 
অব্যক্ত; অহঙ্কার, মহত, ত্রিগুণ প্রভৃতি সাংখ্য-শাস্ত্রো্ত পারিভাষিক 
শবে ও প্রতাক্ষ অনুমানাদি ভিন প্রকার সাৎখ্-প্রমাণের উল্লেখে এ শাস্ত্র 
প্রচারের পরিচয় দিতেছে *1 এমন কি মনুলংছিভার হষ্টি-প্রণালী 
অনেকাংশে সাংখ্য শাস্ত্রের অনুরূপ ৭'। ী 

শ্লোক-বিশেষে আন্বিক্ষিকী ও আত্মবিদ্য? 8 অর্থাৎ ন্যায় শাস্ত্র ও ব্রহ্ম" 
বিষ্তী, এবং হৈতুক খা ও তর্কি নামে ছুই প্রকার ধর্শ-মীমাংসক পণ্ডিতের 
নাম উল্লিখিত আছে $॥ কুম্ুকভট্ট এই শেষোক্ত ডুইটি পদ ন্তায়জ্ঞ ও 
মীমাংসা-শান্ত্রজ্ঞ বলিয়! ব্যাখা করিয়াছেন। ত্াার ঘভানুসারে, মনু- 
সংহিতা-রচনার সময়ে বৌদ্ধাদি নাম্তিক-সপ্পরদায় প্রচলিত ছিল। 

₹ মহ্গনংছিতা | ১ অ। ৬, ১৪) ১৪ ও ১১ শ্লোক এবং ১২ অ। ১০৫ 
শ্লোক দেখ। 

শ'বেদান্তের মতে, পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ | সাংখ্া-শান্বাছুনারে, 

প্রক্কৃতি হইতে মহত, অহজার॥ পঞ্চ তল্মাত্র, পঞ্চেন্দ্ির। পঞ্চ মহাভূত প্রহৃতি 
ক্রমশঃ উৎপম ছয় | এই চুইটি মত একত্র মিলিত হইলে যেরপ ছয়) মচসং ছিতাঁর 
সৃষ্ি-প্রক্রিয়া-বর্ণন প্রায় সেইরূপ | 

2১ মন্গুলংহিত1| ৭ অ1 ৪৩ শ্রোক। 

গু স্ছলাস্তরে আবার ছৈতৃকদের যৎপরোনাত্তি নিন্দ| কর] হইরাছে | 

বী$ধমক্ঘন লি ঘুব স্বনঘাহ্লান্পবাতৃপ্মিজ! | 

ঘ ঘাজিসতিতগ্কানঁ লাভিঙ্ধী ঈহলিন্হৃধ: | 

যন্গুলংছিত1| ২ অ 1১5 কশ্লোক। 

যে ব্যক্তি ছেতু-শান্র অবলম্বন পূর্ববক জ্রুতি ও স্ঘৃতিয় অবমাঁনন! করে, সেই 
বেঙগ-নিব্দক নাব্তিককে লাঁধু-লমাজ হইতে বিক্ষত করিয়। দিবে | 
8 মন্থসংতিতা | ১২ অ।| ১১১ প্লোক | 



উপক্রনণিক1। » ৬৯ 

মাঘক্তিব্যাইবনাত্ালনবিন্রঘাহিঘা: ঘান্স নি বদ হান্দাহ্ত: | 

মনুমংহ্িভ1 | ৪ অ| ৩০ ক্লৌোকের ব্যাখ্যা | 

পীষণ্তী শব্দের অর্থ বেদ-বিকদ্ধ ধর্্-চিহ্ধারী অর্থাৎ শাক্য, ভিক্ষু, 
ও ক্ষপগকাদি *| 

স% এই তিনই বৌঁদ্ধ-মতাঁবলমী | এ মত-প্রর্তক বুদ্ধের নাম শাঁকায | মনু- 
সংহিতার অন্যান্য ক্ছলেও বেদ-বিরোধী কুশকর্ণ পোঁকের প্রতি কট্টাক্ষপাত 
আছেন? তাঁহারও কিয়দংশ বৌদ্ধধর্দ-বিষয়ক হওয়া লম্ভন | বুদ্ধ খৃ, পুঃপঞ্চম বাব 

শতাব্দীতে প্রাণত্যাগ করেন | অতএব কুল্পংকভট্টের উল্লিখিত যাগ মল" 

সংহিত। এ সময়ের পরে রচিত বা মানি, বলিতে হয়। ফলত? এ সংঞ্চিতাখানি 

তদপেক্ষ। অধিক প্রাচীন ৰোঁধ হয় না| উহ" প্রন্তত হইবার পূর্বে হিন্দুসমাজ এক 

রূপ পুরাঁতন& তদীয় অবস্ছ| অনেকাংশে উন্গত, আধ্যভূমিতে সত্যতা-স্থলভ দোঁষ 

লমুদয় পরিৰ্যাপ্ত এবং বু-কাল-ব্যাঁপী বুদ্ধি-চালনার ফল-ম্বরূপ ন্যায় সাংখ্যানদি 

দর্শনিক মতও প্রবর্তিত হইয়াছিল | স্ত্রীলোকের বন্থবিধাহ একটি অতি প্রাচীন 

বৈদিক প্রথা প | মন্থসংছিতা-রচনার পুর্বে তাছ। একবারে বিলুপ্ত হইয় যায়| 

এ সংহ্কিত| যদিসমধিক প্রাচীন হইত ও লে সময়ে যদি এ প্রথা প্রচলিত থাঁকিত, 
তাঁছা হইলে পূর্রবোল্লিখিত বিবাঁছ-ব্যবস্থা ও পুজোৎপাদন-প্রকরণে সে 
বিষয়ের প্রনঙ্গ থাকিতই থাঁকিত | কিন্তু যখন মহৃলংহিতার বি্ধযাচল আর্য- 

কুলের আবাঁস-ভূমির দক্ষিণ সীম! বলিয়া নির্দেশিত হুইয়াছেপ্ট১ তখন এ গ্রন্থ 
অধিক অপ্রাচীন ছওয়াও সম্ভাৰিত নয় | বরাহমিছির খ্রীষ্টাব্ষের ষ্ঠ শতা- 

ক্বীতে জীবিত ছিলেন | তিনি রহতসংহিতাঁর মধ্যে বারম্বার মন্থুর নাযোলেখ 

ও এক স্ছানে তদীয় গ্রন্থের প্রসঙ্গ করিয়াছেন | (রহুতসংহিভ| | 481৬ |) 
খষ্টাবের পঞ্চম শতাঁকীর অনেক পূর্বে কতকগুলি হিন্দু যবীপে ও পরে 

তথা ছইতে বালিদ্বীপে গিয়া বাদ কয়ে| এখন এ শেষোক্ত দ্বীপে মন্ু- 
সংছিত! নামে কোঁন পুস্তক বিদ্যমান নাই বটে, কিন্তু তথায় প্রবুমন্্ 
আদিম ব্যবচ্ছাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন ধা, এবং পূর্র্বাদগম নামে একখানি 

্রস্থও ভাঁহারই প্রণীত বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে | হিন্দুনমাঁজে সহমরণ- 

প্রথা প্রথমে বিদ্যমান ছিল না; কালক্রমে প্রচলিত ও প্রাহ্ভৃত হইয়া 

% যেমন 1১২ অ 1৯৫ শ্লোক। 
শ' প্রথম ভাগে প্রকা শত উপক্রমণিকাঁংশের ৭৯ পৃষ্ঠা দেখ | 

হাঃ মহৃনংছিতা| ২| ১৭--২৪ 1 | 
পা 1106 0202) 0৫ 9 50180 আদ হা 

1849. 7. 137. | 



৭০ ভারতবাঁয় উপাঁসক-মম্প্রদায়। 

হিন্দুধর্মের উল্লিখিত অবস্থায় যেমন বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক ব্যবছা'রের 
প্রচার ছিল,সেইরূপ আবার পেধরাঁণিক অথবা ইদানীন্তন ধর্ম ও ব্যবহারেরও 

উঠে ৯+। যে সময়ে গ্রীক দত মিগেশ্ছিনিজ ভারতবর্ষে আগমন করেন) তিনি 
সে লময়ে) অর্থাৎ খঃ পৃ চতুর্থ শতাবীতে, ভল্লিখিত প্রথা মগধ পর্য্যন্ত 

বলবৎ দেখিতে পাঁন| মন্ৃনংহ্িতাঁয় সে বিষযের প্রসঙ্গ নাই| যদি এ 
গ্রন্থ রচন! ও সঙ্কলনের দযয়ে এ রীতি প্রচলিত থাঁকিত) তাঁছা হইলে) বর্ণ 
অমের বিবরণ ও শ্রাদ্ধ বিবাছাঁদি সমুদয় সংস্কারের ব্যবচ্থা কর! ষে শাস্বের 

প্রধান উদ্দেশ্য) তাহাতে উল্লিখিভ রীতির বিধান না থাকা কোন র্ূপেই 
সম্ভব হইত ন|| অভএব মন্গুলংছিতা এ সময়ের পূর্ব-রচিত গ্রন্থ বলিয়! 
অক্লেশেই বিবেচন' করিতে পার যায় | কিন্তু কত পুর্ব, তাছ। নির্দিষ্ট করিয়া বল! 
যায় না| এ শাস্ত্রের প্রারভ্ভে লিখিত হইয়াছে ব্রদ্ধা নিজে উছা উৎপাঁদন 
করিয়' নিজ পুর ন্বায়সভুব মনকে অর্থাৎ প্রথম যন্গুষ্যকে উপদেশ প্রদাঁন করেন॥ 
তিনি পুনরায় ভৃগু যরীচি প্রহৃতিকে শিক্ষা দেন এবং তক্মধো ভৃগু খবিগণকে 

উচ্ধা শ্রবণ করান পা | এ গ্রন্থ অতিমাত্র প্রাচীন বলিয়। প্রাচার করাই একথার 
উদ্দেশ্য | প্রথম ভাঁগে প্রকাশিত উপক্রমণিকীহশের ৯২ পৃষ্ঠায় এ পুম্তক- 
রচনার বিষয় দেখ| তথায় উছ; মাঁনব-কাপন্ৃত্র হইতে সংখৃহ'ত বলিক়| 

বিবেচিত হইয়াছে | ইহা হইলে+ সংগ্রহ্কাঁর মানব নাঁদক ত্রাক্ষণ-কুলের ফোন 

ঈ* বেদনংহিতায় সে বিষয়ের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। কৌতুক দেখ যে 
বেদ-মন্ত্রগুলি তাহার প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহশত হয়) তছাতে সে প্রথার পোষকত] 
করা দুরে থাকুকঃ বিপরীত মতই লদর্থন করিয়া দিভেছে) অর্থঃ সত ব্যক্তির 
শোকাকুল ভার্যাকে নিজ পতির অন্থগমন-ব্যবস্থ। না দিয় পুনরায় সংসারে 

অর্থাৎ গৃহে প্রভাগমন করতে আদেশ দিতেছে। 

তহীঘর লাহঘলিলীখন্বীন বরাগনন্তময হ] হন্কি সালাম ভিশ্রিষীনইতি 

মন্মুলিলনলিঘ হধুঘ ॥ 

ধেদমংছিত1|১* ম|২ অয হস 1৮%]| 

নারি! তুমি নিরবের নিকট শরন করিয়া আছ | উদিত ও) আব, 
লোকে ( অর্থাৎ জীবিতদিগের শ্ছানে ) আগমন কর| এস) পাণিশাী ও 
গর্ভতাধাঁনকারী পতি ছইতে তোমার জননীত্ স্তৃঙ হইয়াছে | 

এই মন্ত্রের ভাঁৎপর্ধযার্থ বিধবা পত়্ীর গৃহ-প্রত্যাগমনাদেশ ব্যতিরেকে অনয 
কিছুই বোধ ছয় ন1|--106 9০৪0৪1০1006 8০81 481806 ডি০৩101%, সব, 27, 2 

207--214 200 ০01, এ], 2৮৮] 0৮ 209--220 দেখ | 

প' মম্গুমংছিতা | ১1 ৫৮--৬০ | 
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হুত্রপাত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। পুর্বকালে যে শ্বীয়নত্রীসবিতাঁ অর্থাৎ 
সধ্যদেবের স্তৃতি-মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল * ১ এ অবস্থায় তাছ। ত্রহ্মগীয়ত্রী 
বলিয়া পরিগণিত হয়| সত্য,ত্রেতা,দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ ও কম্পাদিশ" 
কাল-বিভাঁগ সম্যকূরূপে প্রবন্তিত হয় এবং আ্ীজাতির বেদ-পরিচিত 
বহুবিবাহ একবারেই অপ্রচলিত হইয়া যায়| এ অবস্থার ত্রন্ম।দি কয়েকটি 
পেধরাণিক দেবতাঁও হিন্দের দেব-মগুলীর মধ্যে সন্রিবেশিত হুন। 

পুরাণের মতে ব্রন্গ!, বিষ, শিব এই তিন দেবতার মধ্যে শিব ও বিঞুুই 
প্রধান দেবতা] এমনকি এ শাস্ত্রে তীহার! প্রক্কুত পরমেশ্বর বলিয়াই 
বর্ণিত হইরাছেন | প্রামাণিক উপদ্নষদ্ ও মনুসংহিতা! প্রচলিত পুরাণ 
অপেক্ষা প্রাচীন বলির প্রমিদ্ধ আছে বাস্তবিকও তাহাই বটে। এ 
দুই শাস্ত্রে ত্রিঘৃর্তির মধ্যে ব্রন্দারই প্রসঙ্গ ও প্রাধীন্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

নক্মা নালা দমন; বব্নজূন নিজ্বত্ জন্লী সনলব্য লীমা। 

স্ব লক্সনিতা ব্জনিত্বাসলিস্ভাল অলী ভপ্তঘ্বন্লাহ সান্ত || 
মণ্ডকৌপনিষদ্ /১1১| 

দেবতাদিগের অগ্রে ব্রক্ম! উৎপন্ন হন | তিনি জগতের কর্তা ও পাঁল- 
রিত1। তিনি অথর্ব নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সকল ৰিষ্ভার আশ্রয়-স্বরূপ 

ব্রদ্মবিষ্ঠা কহিয়াছিলেন | 

মাজক্কাবা নিহ্মানি দু বান বান সক্িব্যানি নম । 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদূ। ৬) ১৮। 

যিনি পূর্বে ব্রক্মীকে স্থজন করেন ও ভ্তাহাতে বেদ সমুদয় সংস্থাপন 
করেন। 

মনুসংহিতাতেও ত্রিমৃত্তির মধ্যে ব্রহ্মীকেই প্রথম ও প্রধান দেব ধলিয় 
পরিচয় দিতেছে । বেদশাস্বের প্রাচীনতম ভাগে ব্রক্গীর নাম মাত্রও 
পি পা 

ব্যক্তি ছইরেন বোধয় | কিন্তু উহাতে যেনাঁনা মগের রচিত বচন-সমুঙ্ন সম্ি- 

বেশিত আছে একথা ইতিপুর্কেই একবার স্ৃচিত হইয়াছে | (৬৭পৃষ্ঠা দেখ )| 
টীকাকারের| ক্প্যঙ্গ ও বন্ধন নাঁমে অপর একখানি পুক্তকের নাঁম পুনঃ পুনঃ 
উল্লেধ করিয়াছেন | 

ঈ খধেদসংছিতা | ৩ম) ৬২ সাঃ ১০ খ | 

শপ" বেদের দর্বাপেক্ষা আধুনিক .ভাঁগে অর্থাৎ উপনিষদে ইনার 
কপ্প শব্দের প্রয়োগ আছে | এ 

£গ্্াদ্বতয মবিন )* 
| শবেতাখচরো পাম 1৬ । ২২ ৃ 



শই _ ভারভবধীয় উপাঁনক-সম্প্রদায়। 

বিদ্যমান নাই, কিন্তু মনুসংহিতায় তিনিই সফি ও সংছারের কর্তা প্রধান দেব 
বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন । 

নহ্হতলজনর্ত্ন বহতা ঘ্যবস্নন্। 
নক্মিন্ অন্ধ বব ত্ক্া বজব্রাদিলালন্; ॥। 

মনুমংহিতা | ১1৯] 
[্বয়ন্তু কক জলে বিস্যট) সেই বীজ সহত্ম হু্যয-সদৃশ ন্র্ণময় অগ্ডরূপে 

পরিণত হইল; তাহাতে সর্ধলোক-পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন | 

অন্নজ্জাহ্য্মলন্মন্ধ লিল্ত সবাহৃাহাজনন্ূ। 

নন্রিকৃ্ত; তব দৃ্মী বাদি রক্জনি লীন্দনল || 
রর মনুমংহিতা 1 ১1 ১১। 

নেই সৎ ও অসৎ-স্বরূপ, নিত্য, অব্যক্ত * কারণ হইতে উৎপন্ন সেই: 
পুঁকষ ভূ-মগ্ডলে ব্রহ্ম! বলিয়! প্রসিদ্ধ আছেন। 

নষ্মিনব্ত  লশমাব্সিন্লা হ্নিম্বতল্। 

বলনা নাজ্সানাঙ্গান্ব্তলন্্ার্ স্ি্ধা || 
মন্ুসংহিত11 ১। ১২] 

ভগবান ব্রদ্ষ! মেই অণ্ডে এক বতসর অবস্থিতি করিয়া আপনার চিস্ত!- 
বলে তাহ] ছুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। 

নাজ্যাঁ  ঘজন্বান্যান্্ ক্ষ নূলিন্ব লিনলী। 
নচ্য সীল হিত্রহ্বাতানদাঁ হ্ানম্্ ঘাক্বলজ্ || 

মন্ুসংছিত11 ১।১৩| 

তিনি সেই ছুই ভাগ দ্বার ভূলোক ও ছ্যলোক এবং ভাছার মধ্য- 
স্থলে আকাশ, অফদিক ও নিত্য জল-স্ান নিশ্বীগ করিলেন! 

প্রথমতঃ ।--প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ অপেক্ষায় প্রাচীনতর মনুসং- 
_হিতায় ব্রঙ্গাই স্থ্টিকর্তা বলির] বর্ণিত হইয়াছেন । দ্বিতীয়তঃ-_পূর্বেই দূ 
হইয়াছে প্রামাণিক উপনিষদেরও স্থানে স্থানে তিনি জগৎকর্তা ও প্রথম 
দেবত! বলির! লিখিত হইয়াছেন | ভৃতীয়তঃ1--বালীকি রাঘায়প শিষ- 

প অন্ন বন্তিবিন্দিমালীতহ 

| কুরকতউ | 

ভব্যঞ্জ শঞ্ষের জর্থ বাছ্যেক্িয়ের কাগোচর | 



উপজ্রমণিক!। ৭৩ 

প্রধান ও বিষ্ব-প্রধান প্রচলিত পুরাণ সমুদয় অপেক্ষ1 গ্রাটীন তাহার 
সন্দেহ নাই! সেই রামায়ণের একখানি পুরাতন পুস্তকে * ব্রহ্ধাই সমস্ত 
জগতের স্জন-কর্ত। বলিয়। কীত্তিত হইয়াছেন | 

অভুজন্্র জনন্যন্র যন্ব ভবন; জনাজামি: | 
(ব্রক্ষ! ) ₹তাত্ব। পুরণ সম্বলিত সমস্ত জখৎ শ্ষ্টি করিলেন | 
চতুর্থতঃ1-পাঠকগণ বিষ্ুবতারের প্রসঙ্গে দেখিতে পাইবেন, এক্ষণ- 

কাঁর ু বাপাদিতে যে সমস্ত কথা বিষ্ঃর মছিম1 প্রকাশ উদ্দেশে নিয়োজিভ 
হইয়াছে, প্রাচীনতর গ্রন্থে ও প্রাচীনভর উপাখ্যানে তাঁছ ব্ক্ষারই মাহাত্া- 
প্রতিপীদক বলিয়া! বর্ণিত আছে। 

পঞ্চমতঃ |-এক্ষণে নীরাঁয়ণ বলিলে কেবল বিদ্থকেই বুঝায়, উক্ত 
সময়ে এ শব্দটি কেবল ব্রহ্মারই প্রতিপাদক ছিল | নার শব্দের অর্থ জল, 
ব্রক্ষা জলশায়ী ছিলেন, এই নিমিত্ত তীহ্থাঁর নাম নারীয়ণ। 

বাদালাহা ঘুলি সীল্ধা ব্সাদীত লংব্লন;। 

পা অহৃয্যাথন দ নন লাহাবব্য। হ্ভণাঃ।। 

মনুসংহিতা| ১| ১০। 

আপ অর্থাৎ জল নরের অর্থাৎ পরমাত্বার অপত্য-ম্বরূপ এই নিমিত্ত 
উষ্ছ৷ নার1 বলিয়া! উক্ত হইয়াছে । পূর্বে ব্রক্মা উহণকে আশ্রয় করিয়া 
অবস্থিত ছিলেন এই নিমিত্ত তিনি নার।য়ণ বলিয়া উল্লিখিত হুইয়াছেম। 

এই সমস্ত কারণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তরিমুত্তি মধ্য ব্রহ্মাই 
প্রথম দেবতা । এঁ তিনের মধ্যে উহার মহিমা ও ভীহার উপাসনাই 
সর্বাগ্রে প্রাহভৃতি হর। পরে শিব ও বিক্ুুর উপাঁসকের] প্রবল হইয়া] 
তাহার মহিমা খর্ব ও তাহার উপাসনা লুগ্ত-প্রায় করিয়। ফেলে | অগ্রে 
্রক্ার পাঁচটি মস্তক ছিল, মহাদেব ক্রোধ-প্রবশ হছইয়? তাঁহার একটি 
ছেদন করিয়া ফেলেন এই পৌরাণিক উপাখ্য'নে উল্লিখিত ব্যাপারই 
প্রকাঁশ করিতেছে বোধ হয়| | 

রত্ষা। একটি হৃতন দেবতা কি কোন প্রাচীন বৈদিক দেবতার 
রূপান্তর ইহা! সহজেই জানিতে ইচ্ছ। হয়| বাজসনেয়ী সংহিভায়, 
খখেদ-সংহি-র দশম মগডুলে ও শতপথ-ব্রাঙ্ষণে পুকষ নামে একটি 
দেবতার প্রমঙ্গ আছে। ভ্হ। হইতে এই জগৎ ও জগতের অন্তর্গত 
বস্তু সমুদায় উৎপন্ন হয়| সেই স্যর্টি-প্রকরণের সহিত মনুসংহিতা- 
প্রোক্ত স্ি-প্রকরণের বেদ, বর্ণ, বিরাঁটু প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের 

শ্রেগেল কর্তৃক শীকা শি রাঁমাকপের অযোধ্যাকীও) ১১৩ সর্গ) তৃতীন্ন ও 
চতুর্থ গ্রেধেকে | 



৭8 তাঁরতবধীঁয় উপানক-নপ্্রদায়। 

এরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পীগয়া যাঁয় যে, এ উভয়কে কখনই অনম্ন্ধ 
বলিয়! উল্লেখ করিতে পারা যাঁয় না| পশ্চাৎ এ উভয়ের অন্তর্গত 
সেই কয়েকটি বিষয় পার্থাপাশ্া করিয়া লিখিত হইতেছে, দেখিলেই 
জানিতে পারা যাইবে | 

পুকষ | বা 

নন ভাঁনজ্যই দুম: ব্বলম্ন; নহ্হ্তলননমর্জিল 
১1 স্ব মলাদলি:। হা ুবলমমনূ। 

শতপথ-ত্রাঙ্গণ | ১১1 ১1 ৬1 ২] লতি জন্ম হব লঙ্কা] 
্বলসভীন্মদিলানত্: ।। 

মনুনংহিতা। ১1 ৯। 

1 
1 

ূ 

| 
সন্থংসর পরে মেই অণ্ড হইতে | ূ 

] রন এ শ্ 

পয ভগ গ্রহণ বরিবেন) ভিনিই |. সেই বীজ সহজ নানা 
ূ সা অগ্ররূপে পরিণত হুইল ; 
লিগ তাহাতে সর্ব-লৌক-পিতীমহ ত্রক্গ! 

৷ উদপন্ন হইলেন প'। 
নজ্সারৃনিব্াডজাবনন 1 স্িষ্বা জন্তাক্সনী বন 
নিহালী ব্সমিত্তৃবদ: | ূ লুল দুহ্মীঘননন্। 
স্ব জানী অন্রিহ্যন ৃ ন্ত্বন লাহী নহ্যা 
দস্বাকৃসূন্সিনঘী স্ব: ।। । স্ব বিহালনন্বজন্ সম: 

ধথেদসংছিতা ১০ 1৯০ সৃ* | ৫খ। ! ,মন্ুনংহিভা 1 ১। ৩২ 

উাছ। হইতে বিরাট জম্ম গ্রহণ। ব্রহ্মা নিজ দেহকে হ্ুই ভাগে 
করিলেন এবং বিরাটু হইতে পুক্তব : বিভক্ত করিয়া একার্দে পুকষ ও 
উৎপন্ন হইলেন। উৎপন্ন হইয়া, অপরার্ধে নারী হইলেন, এবং সেই 
পম্চাৎ ও সম্মুখ উভয় দিকেই ভূমগুল ; নারী-সহযোণৌ বিরাট উৎপাদন 
অতিক্রম করিয়! বিস্তৃত হইলেন | করিলেন | 

$ 

নব্যাহ্ অন্মান্ ঘজক্তন- অনিনবান্তবিঝন্্ব নয 
তন্ন: বালালি লন্র্ি। অঙ্ক ঘলানননূ। 
গন্হা্তি জন্মিং লঙ্মাত্ হবীত্ব বন্মসিভ্রঘছন্যজ:- 
অজুব্বস্ভাহলাতম || বানব্বদ্ববান্॥ 

খথেদসংহিতা | ১৭ ম| ৯০ স্ব |৯ধ| মনুসংহিতা 1 ১1 ২৩|. 
পিপিপি আপ ০ পা 

৯ এই নূকের নাম পুরুষনুজ | শদ্বাও পুরুষের ন্যায় এক বংলর 

| সেই অণ্ডে অবস্থিতি করেন | ৭২ পৃষ্ঠ! দেখ] 
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পুকষ ্রন্ধ 

দেই সর্বময় যজ্ঞ হইতে খক্,! তিনি যজ্জ-সাধনার্থ অগ্নি, বা 
সাম, যজু ও ছন্দ সমুদায় উৎপন্ন; ও হৃর্্য হইতে খক্, যজু, সাঁম এই 
হুইল। | তিন সনাতন বেদ উদ্ধৃত করিলেন | 

ননাস্মীওব্ত হৃত্বনান্বীবৃ স্বীনানান্ত নিতত্রএ 
দাঙ্গী বন্দ; জন:। হত্বনাস্্দাক্ন:। , 

জব্ধ লহ্ষ্্ব অন্ব্ঘ: আাক্মষা লি নষ্য 
দক্্না সহী অলাহন।। | ম্মুম্ব লিহনন্টশবন্॥ 

খখেদসংহিতা | ১০ম | ৯০ 1১২ধ। মনুনংহিত। | ১1 ৩১] 

্রাক্ষণ তাহার মুখ হইয়াছিল] লৌকব্বদ্ধির উদ্দেশে আপনার 
ক্ষত্রিয়কে তাহার বাহু করা হয় এবং | মুখ, বাহুঃ উক ও পদ হইতে ব্রাহ্মণ, 
বৈশ্য ভীহার উক। শুদ্র তাহার | ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্র উৎপাদন 
পদ-যুখীল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে | ; করিলেন 

পুকষস্থক্তের বচনানুসাঁরে, পুৰষের সহঅআ মস্তক * | ব্রঙ্গারও 

চাঁরি দিকেই মুখ | খণ্যেদমংহিতার দশম মণ্ডলের একা শী স্থক্তে বিশ্বকর্মার 
গ্রন আছে । তাহাতে সকল দিকেই উীহার মুখ, সকল দিকেই চক্ষু, 
সকল দিকেই বাহু ও সকল দিকেই পদ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে । তিনিই 
ভুলোক ও ছ্যলোঁক উৎপাঁদন করেন | 

বিক্বনম্বতন নিম্নীন্তত্থী বিগ্বলীাভ্কল নি্বনব্যান্। 
খগ্েদনংহিতী | ১০ ম1 ৮১ সু 1 ৩খ। 

: (বিশ্বকর্থার) সকল দিকেই চক্ষু, দকল দিকেই মুখ, নকল দিকেই 
বাহু এবং সকল দিকেই পদ। 

এই বচনানুসারেও ব্রক্ষীর সকল দিকে মুখ ও সকল দিকে চক্ষু কম্পিত 
ছওয়া অসম্ভব নয়। 

ইতি পূর্বেই দৃ্$ি কর! ্িয়াছে, মন্ুসংহিতাঁয যেষন অণ্ড হইতে 
ব্্মার উৎপতি-প্রসঙ্গ আছে, শতপখ-ব্রাহ্ধণে পুকষের বিষয়েও অবিকল 
সেইরূপ লিখিত হুইয়াছে। তাহাতে তিনি প্রজাপতির মহিত অভিন্ন 
মলিয়া বর্ণিত, হইয়াছেন। 

কপ পন. পাকি পাস পিস পা পপি পিসপপিপাশন পবা পানি পপ , পল ৮০ 

ঈফদেদসংহিতা১০ম 1৯৭1১] 



৭৬ ভারতবধীয় উপাঁক-সপ্গ্রদায় 

হাহ ঘুহদ: সলাদলিহধনত্ আঅতমীঘ বা আীগযলবিন্বীত্রন। 
শতপথ-ব্রার্ষণ। ৬ ১। ১। ৫। 

সেই পুকষই প্রজাপতি ছইলেন| এই যে অগ্নি গ্রস্বলিত ছয় সেই 
পুকষই এই অগ্নি। 

উল্লিখিত শতপখব্রাক্ষণ ব। ভীদৃশ কোন প্রাচীন গ্রস্থের গ্রমাণানুসাঁরে 
মনুসংছিতায় অগ্ডোৌৎপত্তির বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে ডাছার সন্দেহ নাই। 
পুকষন্থৃক্ত ও শতপধখ-ত্রাক্ষণের পুরুষ মনুসংছিতার ব্রশ্গ। | সেই ব্রহ্মার 
অন্য একটি নাম প্রজাপতি। 

এই ছুই একরূপ দেবতার মধ্যে প্রাচটীনভর শাস্ত্রে পুকষের প্রসঙ্গ ও 
তদপেক্ষা! অপ্রাচীন শাস্ত্রে ব্রহ্মীর বিবরণ সন্নিবেশিত আঁছে। অতএব 
অগ্রে পুকব পরে ব্রক্ষা হিন্দুদের দেব-মগ্ডলীর মধ্যে অবতীর্ণ ছন। স্মতরাং 
বর্ষা পুকষ দেবেরই পরিণাম বলিয়া! সহজেই প্রতীয়মান হুইয়! উঠিতেছে। 
্রশ্ধীর অন্য একটি নাম পুকষ * এবং জন-সমাজে ভিনি আদি-পুকষ বলিয়। 
প্রবাদও আছে। | 

ইতি পুর্বে ত্রক্ষার বিষয়ে যংকিঞ্চিতৎ যাঁছ। লিখিত হুইল, তদ্দার! 
এইটি প্রতীয়মান হইয়া উঠিতেছে যে, পূর্বকালে শিব ও বিচুর উপাসন। 
প্রীহ্র্ভূত ছইবার গ্রে ব্রক্ষার উপাসন! প্রচলিত ছিল। গ্রন্থ-বিশেষে 
্রন্ষমছোতৎ্সব নামে একটি মছোৎসবের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় 
ত£ুপলক্ষে মল্লগণ নানা স্থান হইতে উপস্থিত হইয়া! পরস্পর যুদ্ধ করিত 
এবং সিংছ, ব্যাত্। হম্তী প্রভৃতি বলবান্ জন্তর সহিতও যুদ্ধ করিয়া নিজ 
নিজ বল-বিক্রমের পরিচয় দিত এইরূপ লিখিত আছে ণ। শক্কর- 
চার্য্যের সময়েও ব্রহ্ধার উপাসক-সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল ) তাছার! চতুমম্ধ, 
কমণুলু এবং শ্মস্র প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করিক্না থাকিত। 

% ভাঁগবতাদি জঅপ্রাচীন গ্রষ্থে বিযুঃও পুরুষ ও পুরুষের ভান্গন্ূপ গুপ- 
বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন | (ভাগবত ২ন্ক | ১৫ ও ৬ অ)। পাঠকগণ 
পশ্চাং দেখিতে পাইবেন) ঝক্ষণে যে সমগ্ত উপাধ্যান বির মাছাস্থা-প্রুতি- 

পাঁদক বলিয়! প্রচশিত আছে, তাহার মধো কতকগুলি পূর্বে অন্থায় মাহাস্থা- 
প্রতিপাদহ₹ বলির! প্রচারিত ছিল | এপ্ছলেও অবিকল সেইয়প ঘটিয়াছে | পুরুষ 
দেবের যে লমণ্ড গুণ প্রথমে বদ্ধায় গুণ বলির! বর্ণিত ছয় সেই সমন পয়ে 

আবার বিষ্কতে আয়োপ করা হইগাছে| রামারপের একটি অপেক্ষাকৃত 
অপ্রাীন ক্ছলে অর্থাত যুদ্ধ কাণ্ডের ১১৯ সর্গে রাঘওড পুরুষ এবং দানা জাংশে 
পুরুষ-গুপ-বিশিষ্ট বলদ! উল্লিখিত হইয়াছেন | 

. পর ফখাভাঁয়ত | বিরাট পর্ব | ১৩ অধ্যাগ | 
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ব্তনূত্যব্মনব্তবানুস্থীকিলিক্কততীন্্ধ: ীতলি। 
শঙ্করবিজয়। ১১ একাদশ প্রকরণ। 

চতুর্মুধ, কমগুলু। শ্শ্র প্রভৃতি চিহু-ধারী হিরণাগর্ভোপীসক মুক্ত 
হইয়! ক্রীড়া! করেন। 

এক্ষণে বর্ষার উপাসনা এক প্রকার লুপ্ত হইয়াছে বলিলেই হয় । 
কেবল এদেশে গৃছ-দাহ-নিবারণ উদ্দেশে শ্রীষ্মকাঁলে স্থানে স্থানে ত্রদ্মার 
অর্চন| হইয়। খাঁকে | আজমীরের অন্তর্ধত পোঁখর ও দৌয়াবের অন্তঃ- 
পাতী ঝিঠুর এই ছুই স্থানে অদ্যাপি কিয়ৎপরিমাণে ব্রদ্মার পূজা প্রচারিত 
আঁছে। ঝিঠুরের মধ্যে ্রক্মবর্তঘাট নামে একটি ঘাট আছে, তথাঁয় প্রত্থি- 
বতসর অগ্রহায়ণী পেধর্ণমাীতে একটি উৎসব হইয়া খাকে। লোকের 
এইরূপ সংস্কার আছে যে; ব্রন্া শ্যকি-ক্রিয়। সমাপন করিয়! সেই স্থানে 
অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান করেন | নবদ্বীপের সন্নিকট ব্রক্ষাণীতল! নামে 
একটি পীঠস্থান আছে, তথা শ্রাবণ মাসের সংক্তান্তিভে একটি মহোৎসব 
হয়। চতুষ্পার্থ্বের অন্তাজ অবধি ব্রাহ্মণ পর্ধান্ত সকল বর্ণে ই তথায় ব্রহ্মাণীর 
পুজ। দেয় এবং দুরদূরাস্তর হইতে ব্যবসীয়ী লোকে নানাবিধ ভ্রব্য-জাঁত 
লইয়! বিক্রয় করিতে যায়! এই উপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়] থাঁকে। 

্হ্ষীর মাহাত্ব্ব-প্রতিপাদক মনুসংহিভায় শিৰ ও বিষ্ণুর নাম উল্লিখিত 
আছে বটে, কিন্তু এঁগ্রন্থের রন! ও সঙ্কলনের সময়ে তাহারা এক্ষণ- 
কার মত উন্নত পদ প্রাপ্ত ছন নাই। তাহার! এ শাস্ত্ে কেবল অক্গ-বিশে- 
ষের অধিষ্ঠাত1 বলিয়। কীর্তিত হুইয়াছেন। 

ননঘীন্হ' হি: আল ভান নিহ্য' নবী তব 
শাহ্যক্ন নিলন্তন্যণ জন ত্ব সজাদনিনূ ।। 

মন্ুনংহিতা | ১২। ১২১ | 

মনের অধিষ্ঠাতী চন্ত্র, কর্ণের অধিষ্ঠাত| দিক্, পদের অধিষ্ঠাতা বিষ 
বলের অধিষ্ঠাত। হর, বাক্যের অধিষ্ঠাত! অগ্নি, পাঁয়_দেশের অধি- 
কাত! মিত্র ও অপভ্যোৎপাঁদন-স্থানের অধিষ্ঠাত! প্রন্জাপতি। 'এই সমস্ত 
দেবতাঁকে এঁ এ অঙ্গের সহিত অভিন্ন বলিয়! ভাবনা! করিবে | 

উক্ত শৌকেই দেখিতে পাওয়া যায়, আগ্মি, মিত্র প্রভৃতি প্রধান বৈদিক 
দেবতাদের আর পূর্বব-গৌরব ছিল ন1/স্তীহ্ীর। মে সময়ে সামান্য দেব- 
(ভার মধ্যেপরিগীণিত ছইয্াছিলেন। অন্যত্র ইন্দ্র বকগাঁদি অন্যান) বৈদিক 
দেবতারও প্রসঙ্গ আছে, কিছু ভীহারাও তখায় বেদ-প্রসিদ্ধ উচ্চ পদ 
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হইতে প্রচুত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়! থাকেন ঈ*| এ ঢা সর্ব-গ্রধান 
বৈদিক দেব প্রত্যেকে কেবল দিথিশেষের অধিষ্ঠাতাঁ বলিয়া কীন্তিত 
হইয়াছেন ণ'। 

বচন-বিশেষে লক্ষ্মী ও ভদ্ত্রকালীর নাম দৃষ হইয়! থাকে হু 
পেধরাণিক মতে লক্ষী বিদ্ু-শক্তি ও ভদ্রকালী শিব-শক্তি | এখন যে হুইটি 
বিষুবতারের উপাসল! অতিমাত্র প্রবল হইয়! উঠিয়াছে, মনুমংহিতায় 

সেই রাম ও কৃষের নাম গন্ধও বিদ্যমান নাই। কিন্তু উহা রচিত হইবার 
পূর্বের প্রতিমা-পূজ। প্রবন্তিত হইয়াছিল বোঁধ হয়। উদ্ছাতে দেব-প্রতিমা 
ও দেবল ব্রাক্ষণের প্রলঙ্গ আছেখে, কিন্ত দেবলের প্রতি অশ্রদ্কা প্রকাশ করা 

হইয়াছে। দেবগণকে ফ্বৃতানৃতি প্রদান করাই প্রচলিত ছিল) এক্ষণকার 

মত পুষ্পচন্দন নৈবেদ্যাদি প্রদানের রীতি থাঁকিবার কোন নিদর্শন লক্ষিত 

হয় না| 

যে বিজু ও শিব মমুসংহিতী-সঙ্ধলনের সময়ে পদ ও বলের 
তাধিষ্ঠাত। মাত্র বলিয়া! পরিচিত হিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ 

ও তন্ত্রে তীছাদের মহিমী পরিবর্ধিত করিয়া তাহাদিগকে পরা২পর 

পরমেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত কর] হইয়াছে । 
কিনি 

রামায়ণ ও মহাভারত । 

রামায়ণ, মহাভারত ও বিশেষতঃ পুরাণ-প্রচারের সহিত শিব, বিযুঃ ও 

তদীয় শক্তিদের উপাসনা প্রচারিত হয়| এই তিন প্রকার গ্রন্থের 

মধ্যে রামায়ণ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলয়! প্রসিদ্ধ আছে। বান্তবিকও 

তাহাই বোধ হয় । 
প্রথমতঃ | যে সময়ে আদিষ রামায়ণ বিরচিত হয়, সে সময়ে দক্ষি- 

ণাপথে অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে ব্রাঙ্মণ কষত্রিয়াদি আর্ধ্য-জ্াতীয়- 

দের বাস-বিস্তার, হয় ন.ই। তখন উচ্ছা অরণ্যময় ও স্থানে স্থানে অসভ্য 
০০ 

+% ইন্দ্র বাযু॥ যম, বরুণঃ ধ্বপরিঃ দো, পৃথিবী, কুছু। অনুমতি, জল- 
দেবতা ও বনম্পতি অর্থাং বনদেবতাঁর নামোলেধ এহং তাছাদের উদ্দেশে 

ছেম ও বলি প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে] (মছুলংছিত। ইডি 
৮৮ এবং ৯| ৩১৩) 

শ' মন্ুহহিত | ৩1] ৮৭ | 

প্রঃ মহনংহিতা | ৩1৮৯ 

খুব মঙ্গনংতিতা | ৩1১৫২ এবং ৯1 ২৮৫| 



উপব্রমণিকা। ৭৯ 

অনার্ধ্য লোকের বাঁস-ভুমি ছিল * | রামারণে এ অরণ্য দণ্ডকারণ্য 
বলিয়া লিখিত আ'ছে। 

দ্বিতীয়তঃ এ গ্রস্থের কৌন কোন স্থানে উল্লিখিত আঁছে, ত্রাঙ্মণাদি 
আঁ্য-জাতীয়ের মে সময়ে সংস্কৃত ভাষায় কখোঁপকখন করিতেন | অর- 
প্যকাণ্ডে লিখিত আছে, ইন্বল নামে এক রাক্ষস ত্রাক্ষণ-রূপ ধাঁরণ পুর্ব্বক 
স্কত কথ! কহিয়! বিপ্রশণকে নিমন্ত্রণ করিল । 

ঘাহবন্ আক্কমষা হুদলিজ্বব: বব্জন নহুল্। 

ক্ানন্লশলি নিগাল্ বব স্সাতন্তহিচ্য লিচ্য্য; | 
অরণ্যকাণ্ড । ১১ সর্গ | ৫৬ শ্লোক | 

নির্দয়-স্বভাঁব ইন্বল ব্রাক্গন-রূপ ধারণ পৃর্র্বক সংস্কৃত কথ কহিয়া শ্রাদ্ধ" 
উদ্দেশে বিপ্রণণকে নিমন্ত্রণ করে| 

স্ন্দরকাণ্ডে লিখিত আছে, হন্থমান্ লঙ্কা পুরী প্রবেশ পুর্ন্ঘক সীতার 
সহিত স!ক্ষাৎকার বানায় ভাবিতেছেন, 

ঘন্থ স্নিনবৃহ্বন বানবস্ব নিঘমন্ন; | 
নান্বস্বীহান্বহি্সানি লান্তদীলিন্ত স্বক্জনাম্ || 

অহ আনন নহিচ্সানি ভ্িলালিহিন ব্বব্জনামূ। 

হানয্ ন্মলানা লাঁষ্পীলা লীনা নিচ্ঘনি ॥। 

ব্নহ্যামন নাস আানৃত্ৰ আহ্মলগ্রনন্। 
লআা বান্নবিন্ত' অ্কমা লান্ঘঘঘললিন্ছিনা | 

স্ন্দরকীগু| ৩০ সর্থ | ১৭১৮ ও ১৯ ক্লোক। 
আমি ক্ষুট্রকীয়ঃ তাতে জাবার বানর, তথাঁচ মনুষ্যের শ্তাঁয় সংস্কৃত 

কথা কহিব | যদি আমি দ্বিজগণের ন্তায় সংস্কৃত ভাষায় কথা কই, তাহ 
হইলে জানকী আমাকে রাবণ বিবেচনা করিয়া ভীত হইবেন । অত ধব 
অপর মনুষ্ের স্তাঁয় অর্থ-সঙ্গত (সংস্কৃত) বাক্য বলাই আমার অবশ্য 
কর্তব্য, তড্ির অন্যকোন কূপে ই হাকে সান্ত্বনা! করিতে পারিব ন|| 

খ, পু$%৬৩ অবধি ২২৩ পর্য্যন্ত অশোক নামে একটি স্প্রসিদ্ধ রাঁজ। 
ভারতবর্ষের্রুউভরখণ্ডে রাজত্ব করেন | তিনি বৌদ্ধধর্্ব অবলম্বন করেন 

বন পেশোয়ার, দিলি, প্য়াথ, উড়িষ্য প্রভৃতি নানাস্থানে 

লিখিত বানর ও বাক্ষদ এ রূপ অনাধ্য লোক বই আর [কিছুই 



৮০ তাঁরতবধাঁয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

আপনার ধর্ম ব্যবস্থ! ও রাঁজ্য-শাসন-প্রণালী সংক্রান্ত কতকগুলি অনুশীসন- 
পত্র খোদিত করাইয়া যান | এ পত্রগুলি একরূপ পালি ভাষায় লিখিত 

হন্ধৃত ভাঁষা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হুইয়৷ এ ভাঁষাটি উৎপন্ন হয় * | এরূপ 
ঘটন। কিছু একেবারেই ঘটিতে পারে না। ইহ! সম্পন্ন হইতে অনেক কাল 
অতীত হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই| অতএব তাহার সময়ে অর্থাৎ 
খ, পু. তৃতীয় শতাব্দীতে ও ন্ুতরাৎ তাহার পূর্বেও এঁ ভাষ! প্রচলিত অর্থাৎ 
সাধারণ লৌকের কথোপকথনে ব্যবন্ৃত ছিল। রামায়ণে উল্লিখিত সংস্কৃত 
ভাঁষায় কথোপকথন-প্রসঙ্গ হিন্দুসমাঁজ্ের তদপেক্ষ। পূর্বতন অবস্থার 
পরিচীয়ক বলিতে হয়। যদি এরগ্রস্থ-রচনার সময়ে পালি ভাষা! 
প্রচলিত থাঁকিত, তাহা হইলে হনুমান অপর মনুষ্যের ম্যায় পাঁলি- 
ভাষায় কথা কহিতে ক্লত-দসংকপ্প হইলেন এইরূপই লিখিত হুইত। 
এই যুক্তি অনুনারে, আদি রামায়ণ খানি খ, পু তৃতীয় এবং বোধ হয় 
চতুর্থ শতাব্সীর পূর্ব্-বিরচিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পাঁরে। কত পূর্ব 
তাহ। নিশ্চয় কর সুকঠিন | 

তৃতীয়তঃ। সে সময়ে বৈদিক ভাষা ত্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া সংশ্ফত 
অর্থাৎ পরিস্কৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও সর্বতোঁভাবে সাহিত্যের 
ভাষায় পরিণত হয় নাই | রামায়ণের ভাঁষ! শুদ্রক কালিদাসাদির 
অপেক্ষাঁয় অনেক প্রাচীন। তাহাতে সারসিক প্রয়োগ-বিকদ্ধ অনে- 
কানেক পদ দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চাৎ উদাহুরণ-স্বরূপ কতকগুলি 
প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে। 
সর্প ... "শ্লোক." লারপিক প্রয়োগ-বিকদ্ধ. "*'সারদিক *** ০, 

বালকাণ্ড 
১:১০ ০০৮ 2১০০ প্রমুমোদ 255৭ প্রযুযুদে। 
২ ০১১:০০৯৩১১ অনপায়িনযূ ১১১৮১ অনপারি | 
২১১০১ ৮১ ককণবেদিতাৎ ১০ কৰুণাবেদিত্বাৎ 
হ ০৯২৯ ১০2 সন্ত 5১০০০ ছতবান্। 

৪8, ১৭ ০: 2 প্রশম্তবে।! 7 এত প্রশহন্তব্যে | 

১:,.১:০১:২১5০ 5৮ সোচ্যতাহ ১555 স-উচযতাং | 
3১০... ** ১ তত আশ্রমপ্দই ৩ *আশমপদং | 

১৩ চে ১:8৯ ৮০০৯ পুত্রিয়াধ। 5১০০০ পুভীয়াহ। 
১৭ ১ ০১:৩৪ ১৭১০ অর্দায়নূ ১৮৯ আ 

১৮ ০ ২৮১০১ লগ্গিমবর্ধনঃ 00১০১ লক্ষীবর্ধানঃ | 
১৯ ১৮ ০০২১১ ০৭ তভোখাক় ০০ জতউদ্থায়। 
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উপক্রমণিক]। 

শোক .. সারসিক-প্রয়োগ-বিকদ্ধ 

২১ ...  ব্যবীদত ৮" 
৮ করিষ্যেতি 

১৩ প্রশাসতি 

১৭ হরাক্রীমান্ 

৬ তপ্যতাং 

৮ বলতে 
২০ অভিরঞ্ীয়ন্ 

২৭ অভিপুজয়ন্ 

১৯ অভিজায়ত 

হও সমভিজাঁয়ত 

১৪ অনুগচ্ছধ 

৯ করিষ্যাম 

৬১ ...  নিবর্তত 

প্রথমে ** স্মুপাসত 

৬ *** তঙ্যাবলেপনং 

১৫ অনুব্রজৎ 

৯ ] 
নব দৃশ্য 

অযোধ্যাকাণ্ড! 

৩ ফ্ুরতাং 

২৬ সপত্বি 

২১ অভিদধ্যুষী 
৮" গ্চ্ছতী 

২১ মেখলীনাঁং 
৪২ জিজ্ঞামিতুং 

৯ নপায়য়ন্ 

৮ ততোবাচ 

২৮ বৎস্যামছেতি 
৭৯ প্রণমৎ 

৩১ আনয়বমাঁস 

১৬ অভিবাদয়ন্ 

৫২ উদ্ধরং 
৯৯ 

কুত্তি 
ভতগ জজ স্খরসিক 

ব্যযীদৎ। 
কারষ্যইতি | 
প্রশান্তি । 
ছুরাক্রমান্॥ 

তপতাহ। 

বসতি! 
অভ্যরগ্রয়ন্। 

অভ্যপূজয়ন্ । 
অভ্যজায়ত ॥ 

সমভ্যজাঁয়ত। 

অনুগীচ্ছত | 

করিষ্যামঃ। 
নিবর্তধং | 
সমুপাস্তে | 
তশ্যাঅবলেপনৎ! 

অন্বব্রজৎ | 

উতিত্বা। 
দৃষ্11 

অন্মরতাং ! 

সপত্ী। 
অভিথ্যায়ন্তী | 
্বচ্ছন্তী 
মেখলিনাং | 
জ্ঞাতুং ! 

মাপায়য়ন্ । 

তত ভবাচ| 
বৎস্যামহু ইতি | 
প্রাপমৎ | 
আনিন্তে | 
অভ্যবাদয়ন্ | 
উদধরৎ | 



৮২ ভাঁরতবধীয় উপাঁসক-সম্প্রদ্নায়। 

সর্গ ১. শ্লোক" সারসিক-প্রয়োগ-বিকদ্ধি *.**, সারসিক ... ০, 
৬৭ ১৮ ২৬ খদন্তোপতিষ্ঠস্তে .সংবদন্তউপতিষ্ঠন্তে | ৯ 

অনেক স্থলে ছন্দের অনুরোধে এরপ অশুদ্ধ-পদ-প্রয়োগ আবশ্যক 
হুইরাছিল মনে হইতে পারে, কিন্তু কালিদানাদির সময়ে কোন বিষয়ের 
অনুরোধেই এক্ধপ ব্যবহার চলন-সহ হইতে পাঁরিত না । অতএব, 
এরূপ অনারসিক-পদ-ব্যবস্থার সংস্কৃত ভাষার একরপ পূর্ববাবস্থার পরি- 
চীয়ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

চতুর্থতঃ| রামায়ণ প্রায় অনষ্টুপ্ নামক প্রাচীন সহঙ্জ ছন্দে বিরচিত। 
উহার ভাঁষ। সরল, র্রীতি-শদ্ধ এবং সমুচিত বিভক্তি-বিশিষ্উ |. উহ্নাতে 
'নৈষধাদি আধুনিক সাহিত্যের ন্যায় দীর্ঘ ছন্দ, কৃত্রিমভাবঃ উত্কট বর্ণন 
এবং শব্দ ও অনুপ্রীসের আঁড়গ্বর নাই। এই কয় লক্ষণে উহাকে প্রাচীন 
বলিয়! পরিচয় দিতেছে 

রামায়ণের ভাষার প্রাচীনত্ব। তথ্বধ্যে সংস্কত কথ'-প্রচলনের 
নিদর্শন পঁ, তাহাতে লিখিত আধ্য-কুলের বাস-সীম! এই কয়েকটি বিষয় 
পর্যালোচনা করিয়া! দেখিলে পুরাণাদি পূর্ব্বোলিখিত ত্রিবিধ গ্রস্থের 
মধ্যে রামায়ণ সমধিক প্রাচীন বলিয়া) প্রভীরমান হইয়। উঠে। 

গ্রীক দূত মিগ্বেস্থিনিজ, যে সময়ে মহারাজ চন্দ্রগুণ্তের সভায় আগমন 
করেন, সে সময়ে অর্থাৎ ধ, পৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে সহ্মরণ-গামনের 

্বিপ্পপ পল পপি পপি পা 

% যে সময়ে আমি বালীকি, রামারণ দেখিয়া যাই) পে লনদ্ষে কুত্রাপি 

উচ! লমগ্র মুদ্রিত হয় নাই | আমাল গোরেশিও লমন্ত রামায়ণ মুদ্রিত করিতে 

প্ররত ছইয়াছিলেন, কিন্ত্রী তখন তাহা নমাপ্ত হইয়া উঠে নাই । তাহার অনেক 

পূর্কে জীরামপুরে জ্ীনান কেরি ও মার্শ মেন্ হুই কাণ্ড ও তৃতীর কাণ্ডেরও 

কিযনদংশ প্রচার করেন) এবং তাহার বিংশতি বতলর পরে ন্মবিখ্যাত জর্দেম্ 

পণ্ডিত জীমান্ খেগেল প্রথম ছুই কাও মাত্র প্রকাশ করির যান । এই নিদিত্ত 

আম একখানি ছল্ত-লিখিত রামায়ণ পাঠ করির 1যাঁই | তাহা হইতে তন্য 

অন্য বিবয়ের সছ্িত সারপিক-প্রয়োগ-বিরুদ্ধ কতকগুলি পদ লিখিয়া রাখে | 

তাঁছারই কিয়দংশ এক্ছলে ডদ্ধ ত হইল | এখন ক্সার নানারূপ মুজিত পুস্তকের 

সহিত এঁক্য করিয়] দেখিতে পারিলাঁ না । রাঁমায়ণের ভিম্ন ভিন্ন পুর্ভকে 

পাঠ-ভেদাদি মাপ! বিয়ের বিভিন্নত| দৃষ্ট হই] থাকে! অতএব উল্লিখিত 

পদগুলি যে মস্ত শ্রোকের অন্তর্গত) রামায়ণের পুশ্তকবিশেষে তাছার পাঠান রঃ 

লংখ্যাঁভর বা অন্য কোন রূপ ব্যতিক্রম-্যটন] অদস্তব নয় । 

পৃ কিছ্িদ্ধাকাণ্ডে রামচন্দ্র হনূমানের অপশব্দ-শুন্য। বযাকরণ-সুদ্ধ। 

বিশুদ্ধ শিষ্টালাপের যেরপ প্রশংসা করেন লিখিত অ'ছে (৩ সর্গ। ২৮-৩২ 

শ্লোক )) ভাঁহাও পাঠ করিলেঃ সেই অংশটি রচিত হইবার সময়ে সংস্কৃত" 

ভাষ' প্রচলিত ছিপ এইকশ প্রচীয়নান হইত খাঁকে। 
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গ্রথ। পর্ব দিকে মর্গধ দেশ পর্যন্ত প্রবল রূপে প্রচলিত ছিল। সমগ্র 
রাঁমীয়ণে এবিষয়ের একটি উদাছরণও দেখিতে পাওয়। যাঁয় না| যদি এ 

্রন্থ-রচনার সময়ে এ প্রথা বিদ্যমান খাকিত তাছ। হইলে দশরথের 
মৃত্যু-ঘটনা'র বিবরণ-স্থলে ত্রানার কৌন ন। কৌন মহিবী সহগামিনী 
বলিয়! বর্ণিত হইতেন *& | অতএব এঁ মহাকাব্য খু, পৃ, চতুর্থ শতাব্দীর 
সমধিক পূর্বে বিরচিত হয় একথা সর্বতোভীবে বিবেচনী-মিদ্ধ বলিতে 
পারা যায়। 

ডিয়ন ক্রিসদ্টোমস্ খুক্টাব্দের প্রথম শতীব্দীর মধ্য ভাগে জন্ম 
গ্রহণ করেন। তীহাঁর সময়ে এইরূপ লিখিত ছিল যে, ভারতবর্ধীয়ের। 
হোঁমর্-ক্কৃত কাব্যের অনুবাদ বা অনুকরণ-স্যর্ূপ মহাকাব্য-বিশেষ কীর্তন 
করিয়া থাকেন | শ্রীমান লোমন্ প্রদর্শন করিয়াছেন, এই কথাগুলি 
মিথেস্থিনিঙ্গের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত বা অনুবাঁদিত | হোমর্-প্রণীত ইলিয়ড, 
ও অডিনি কাবোর সহিত রামারণ ও মহ্থাভারতের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য 
আছে প'। পুর্ব কালে লোকে ব্রামায়ণ গ্বান ও কীর্তন করির বেড়াইত 
ইহা! এ গ্রস্থেই সুম্প$ লিখিভ আছে পুঃ| অতএব তাহার সময়ে অর্থাৎ 

থ, পূ চতুর্থ শতাব্দীতে ও তাহার পূর্বে এ ছুই সংস্কৃত মহাঁকাব্যের 
মূল উপাখ্যান প্রচলিভ ছিল বলিয়] প্রতীরমান হয় $; ভবে শ্রীকের 
যেমন ছুইটি "হিন্দুদেবতাকে বেকস, ও হরকিউলিজ্ বলিয়া! উল্লেখ 
করেন, সেইরূপ, এস্থানে এ ছুই ভারতবর্ধীয় মহু'কীব্যকেও হোমরের 
অনুকরণ ব অনুবাদ বলিয়া কীর্তন করিয়া যান | নতুবা হিন্দুরা গ্রীক 
কাব্যের অনুবাদ করিয়া রামায়ণ ও মস্থাভীরভ প্রস্তুত করিয়াছেন এ কথাটি 
কোন রূপেই হুক্তি-দিদ্ধ নয়। ফলতঃ এঁ দুই গ্রীক্ গ্রস্থকীরের উল্লিখিত 
কথাতেও রামায়ণকে খ, পুঃ চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বব-রচিত পুস্তক বলির! 
সাক্ষ্য দান করিতেছে। 

পিপি পপ জী পপর পাপা পপ পপ পাপা শাপলা 

স% জযোধ্যাকাঁণ্ডের ৬৬ দর্গের ১২শ্লোকে লিখিত আছে, কৌশল্যা কহিতে- 
ছেনঃ আজি আমিম্বাধীর এই শরীর আলিঙ্গন করিয়া অগ্রি-গ্রযেশ করিব | 

এই কথাটি কৌশল্যার প্রথল শোৌঁক-বর্ণন ছওয়াই নভ্ভব | যদি বাক্ভবি্ষ 

সহনরণ-ন্তুগক ছইভঃ তাহা হইলেও হয়ঃ কৌশল্যার প্রকৃত অনগুমরণ-বৃতাভঃ 
নক়ঃ মে প্রনঙ্ষের লমধিক আন্দোলনের বিষয় বর্ণিভ থাঁকিত | বরং. বাঁনর 

অর্থাৎ অনাধ্য বর্বর চেকের মধ্যে এ প্রথা-প্রচলনের স্থৃচন! দেখিতে পাওয়! 
যায়| (কিছ্িন্ধা ২১। ১৩--১৬)। 0 

1 10010 50150010 07 11070191 10119103) 14606019 সুড দেখ | 
পৃঃ বালকাও | ৪ সর্ধ (৮ ও ২৮ শ্লোক। মি 
$ 11,018 15070 02 110019£ উ10019008) 5,316, দেখ | 
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হয় নাই ৯, তখন রংমায়ণোক্ত সে বিষয়ের কথ! গুলি এ সংহিতা 
অপেক্ষা অপ্রাচীন ইছ1 সহজেই স্বীকার করিতে হুয়। রামীয়ণে 
মনুর নাম স্ু্প$ লিখিত ও এনুসংহিতাঁর শ্লোক প্রীয় অবিকল উদ্ধত 
হইয়াছে। 

সুতবন মন্তুনা নীনী স্বীষ্বী াহিননম্থবী। 
কস্ৌনী ছন্ম স্ধযন্াথা নক্ত্রবিন লতা ॥ 
হালনিগনহব্তাস্থ জলা দাদানি লানতা; | 
লিলা; হ্বণলাঘান্নি ঘবন্ল; ভ্তজ্নিলী অথা || 
আধ্নান্বাদি লীঘ্ঘান্বা হীল: দাদাল্সন্ত্যন। 

বালা অগ্।ঘন্ দাদজ্ঘ লহুনাসীনি জিক্িমন্ ॥ 
কি্কিন্ধা। ১৮| ৩০১ ৩১ ও ৩২ | 

ইহার যধ্যে শেষোক্ত হুইটি বচন মনুনংহিতীর ৮ম অধ্যায়ের ৩১৬ 
€ ৩১৮ শ্লোক। 

পশ্চাৎ দৃষট হইবে, রামায়ণের প্রাচীনতর ভাগে বৈদিক ধর্মই প্রধান 
ও প্রচলিত ধর্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এ গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শন 

অতীব বিরল। প্রীমান্ লেসেন্ উচ্থীর প্র“টীনতর ভাগ বৌদ্ধ-ধর্ম-প্রচারের 

পুর্র্বতন বলিয়া বিবেচন। করিয়াছেন । যদিও উহার অন্তত নিশ্ন-লিখিত 

বচনে বুদ্ধ-দেবের প্রসঙ্গ আছে, কিন্ত সেটি প্রক্ষিপ্ত বচন বোধ হয়। 

বাসটি নী: » নথাস্ছি বৃত্ব্ধঘাণন নাহ্িজলন নিস্তি। 
অযোধ্যাকীণ্ড। ১০৯ সর্থ। ৩৪ শ্লোক। 

চৌর যেরূপ, বুদ্ধও মেইরূপ, নাস্তিককেও দেইরূপ জানিও | 

ঘদি এই বচন আদিম রামায়ণের অত্তর্গত হয়, তাহা হইলে এ গ্রস্থ 

খঞ্টাব্ের যষ্ঠ ব! পঞ্চম শতাব্দীর অপেক্ষায় অপ্রাচীন হুইরা পড়ে। 
4 

কিন্ত ইয়ুরোপীয় প্রধান প্রধান সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত এ বচনটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়। 

বিবেচনা করিয়াছেন । 
শান্দ্রকীরদের মতে গ্ণ্ডরে রা, পশ্ডাৎ বুদ্ধাবতার। অতএব গ্রস্থকার 

সেই রাঁমের উক্তির মধ্যে বুদ্ধের নাম সমিবেশিত করিবেন ইহা! কোন 

রূপেই সঙ্গত ও মন্তব নয়। জাবাঁলি রামচন্দ্রকে চীর্ধক-মত উপদেশ 

দেন! তাহার প্রত্যুত্তর-স্থলে বুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষ-স্থচক বাক্য প্রশ্লোগ 
১৯৯৯০ াপিপস্প 

₹ এথ পৃষ্ঠা দেখ । 
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করিবার প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না| অতএব এ বচনটি 
প্রক্ষিগ হওয়াই সম্ভব ৯ | 

আদিম রামায়ণ সমধিক প্রাচীন হইলেও, অপরাপর অনেক" সংস্কৃত 
গ্রন্থের ন্যায় ইহাতেও উল্লিখিতরূপ সৃতন হৃতন বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে 
তাছার সন্দেহ নাই পঁ | এই জন্য, এই মহাকাব্যের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে 
ভুরি ভূরি পাঁঠভেদ ও মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক দেশ- 
প্রচলিত রামায়ণের সহিত অন্য দেশ-প্রচলিত র্াঁমায়ণের সর্দতোভীবে 

% স্থলান্তরের আ্রোক-বিশেষও বৌদ্ধ-ধর্ম-প্রচাঁরের পরিচায়ক বোঁধ হইতে 

পারে। আদিকাঁণ্ডের চতুর্দশ নর্গের দ্বাদশ ভ্রোকে শ্রমণ শব্দ আছে | 
এ বের অর্থ বে দ্ধ-লন্গ্যা মী | 

পাস্কব্মা ঘল্সন নিল্গ লাঘন্নন্ব অজ্রনি। 
১ 

নাদন্বা ব্জন বাদি স্মলব্াস্থন অজ্্রন।। 
ব্রাঙ্ষণ, শৃ্রঃ তপন্থী ও শ্রদণগণে নিরন্তর ভোজন করিতে লাগিল | 
কিন্তু রামান্জ এই শ্রমণ শব্দ বিকপ্পে সন্যাপিমাত্র-বাচক বলিয়া ব্যাখ্য। 

করিয়াছেন | 

অনা স্মলব্যাদহ্ বল্মাজ্বদ্ব্যকূ। 
১. বাল, ১৪ ১২ গ্রোঁকের গীক! | 

পৃ রামাঁয়ণে যে মধ্যে মধ্যে নৃতন নূতন শ্রোক ও সর্গ-বিশেষ সন্নিবেশিত 
হইয়াছে এটি একটি প্রসিদ্ধ প্রথা | টীকাকারেরাঁও তাহা স্বীকার করিয়াছেন ও 
অনেকাঁনেক বচন ও কোন কোন অর্গ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিয়। 

শিয়াছেন ; যেমন আরণা। ৫স॥ঃ ২৩7 ৩১ন১ ৩৩ ও ৩৪3 কিছিস্ধাও ৫৮, 

২৪ ও ২৫); স্মন্দরঃ ১স। ৯৭ ও ৯৮7 ২৪ন। ৪২ 3 ২৭নঃ ২০ ১২৭নঃ ৩১৩ ৩২ 

৫৭স) ৯) ৫২স» ১৮ ও ১৯ ইত্যাদি | রামচক্দ্রের অলৌকিক অথব। দেব- 
সদৃশ গুণ-বর্ণনাত্মক কতকগুলি শ্রোক ও তদ্ধিশিষ্ট কয়েকটি সর্গ প্রক্ষিগ্ত বলিয়! 
কতকাদ টীকাকাঁর তাছার ব্যাখ্যা করেন নাই। 

অন্তবন্্্ব হননা স্বীজানা নন্না অ্বশানাম্ব স্তিমজ্ঞান্ ন 
নি সলাহাললা: আলহন্জ ই বলা: আনন্ধাহিলিীমরল ম্ব ল 

ম্াহ্আানাঃ। 
রতি 

আঁরণ্যকাঁও | ৩১ দর্মের ৩৩ ও ৩৪ শ্রোকের রাঁমানৃজ-কৃত টীক! % | 

% রাঁমানুজ বে প্রকাঁর রামাঁয়ণের টীকা করেন) এই প্রবন্ধে এ শ্র্থ-স্নধীয় 

শীমাণ গুলির অধিকাঁধশ তাহ! হইতেই গৃহীত হইয়াছে | 



৮৬ ভারতবধীঁয় উপানক-সম্গ্রদায়। 

এঁক্য নাই| গৌড়ীয় রামায়ণের সহিত পশ্চিম-দেশীয় রামায়ণের এবৎ 
এ উভয়ের মহিত দক্ষিণ-দেশীয় রামায়ণের বিশেষ রূপ বিভিন্নতা 
দৃষট হইয়া থাকে | . কেবল এই তিন প্রকার ময়, পাঠ-ভেদ ও শ্লোক- 
ভেদাদি বশতঃ বহুতর প্রকার রামায়ণ উৎপন্ন হইয়া! পড়িছ্াছে | এই 
গ্রশ্থ এখন যেরূপ দেখিতে পাওয়। যায়, সহজ বা ছুই সহত্র বৎসর পূর্ে 
অবিকল সেইরূপ ছিল এমন বলিতে পার যায় না৷ 

কতকগুলি হিন্দু ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পুর্বক যব ও বালিদ্বীপে গিয়া 
অধিবাস করেন | বালিদ্বীপে হিন্দু-ধর্ম ও হিন্দু-শান্ত্র অদ্যাপি বিদ্যম!ন 
রহিয়াছে । তথায় কবি-ভাষায় বিরচিত এক খানি রামায়ণ আঁছে। ভারত- 

বর্ষের বাল্মীকি রামারণ যেরূপ কাগাঁদি বিভাগে বিভক্ত, বাঁলিদ্বীপের 
বাল্মীকি রামায়ণ সেরূপ নয়। তাহাতে ক্রমাগত সমগ্র পুস্তক একত্র 
বর্ণন করিয়। কয়েকটি সর্ঘে বিভাগ কর] হইয়াছে । উত্তরকাণ্ড উহ্থার সহিত 
সংযোজিত নাই ; এ কাণ্ড খানি বাল্সীকি-রৃত একখানি ম্বতন্ন পুস্তক বলিয়! 
প্রচলিত আছে | বালকাণ্ডের অন্তর্গত শঙ্গাবভরণ ও সাগর-বংশ-বর্ণন 
প্রভৃতি অনেকানেক উপাখ্যানও বালিদ্বীপের রামায়ণে সন্নিবেশিত 

বস্ততঃ এন সমজ্ঞ শ্রাক ও তাদনে্ র্দ সমুদায় গ্রীক্ষিপ্ত | অতএব সে লমন্ত্ 

প্রামাণিক নয় | এই হেতু তীর্থ ও কতকাদি পডতের। ভা বাখযা করেন নাই | 
রাঁনাঁয়ণের পুষ্তক-বিশেষে যে নুতন নৃহন হোক রচিত হইয়া প্রক্ষিপ্ত 

হইয়াছে, ইহাঁও টকাঁকারের স্থানে স্থানে স্বীকার কবিয়্া গিয়াছেন | 

বসন লচ্স বব লনললিন্সাহণী নস; স্বান্সা হালাবুল- 

বজ্সলাম্প্ুষ্ধঈম্ ভগ্ঘন্ন নঈ দছ্িমা ছুলি উর ন্্। 
স্বন্দর কাণ্ড | ২৭ সর্গের ২৮ শ্রোকের রাষানুজ-কৃত টাকা | 

ইহার মধ্যে €সাণডহ ভুবনহ ইত্যাদি বহুনহখ্যক শোক রামালুজ-সম্প্রদায়ীদের 

পুস্তকে দুষ্ট হইয়; থাঁকে | কতকাদি ও অন্য অন্য পণ্ডিতের মতে, সে সমুদায়ই 
প্রন্ষিণ্ত | 

ঈ% যব অর্থাং যদদ্বীপ এই নাঁদটি সহক্কভান্গৃবায়ী। গ্রীক গ্রন্থকার টলেমি 
শ্ীক ভাষার এ দ্বীপের নাঁদ যেক্প িখিয়া গিয়াঁছেন) তাহার ও অর্থ অবিকল 

যবদ্বীপ | তিনি গষ্টাব্ডের দ্বিতীয় শতান্দীর প্রথমার্ধে বিদামান ছিলেন | অতএব 
হিন্দুর) তাহার পূর্বে এ দ্বীপে গমন করাতে) উচহ্গার এ নামটি প্রচলিত হইয়াছে 

বোধ হয় | রানার়ণেও ববদ্বীপের প্রসঙ্গ আছে | (কিছ্ষিন্ধা কাঁও | ৪০ | ৩০1) 

অতএব হিন্দুরা তথায় গমন করিবার পরে এ নামটি তাঁষাতে সন্নিবেশিত হয় 
বলিতে হইবে |. | 

৭ এই পুস্তকের অন্তর্দত শৈব-সপ্্রদার-বিবরণের ১৩--১৭ পৃষ্ঠা দেখ। 
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নাই %| যে সময়ে হিন্দুর এ প্রাচীন গ্রস্থ সঙ্গে লইয়া যবদ্বীপে গমন 
করেন, সে লময়ে ভারতব্ষীয় রাঁমায়ণের এ রূপ অবস্থাই বিদ্যমান ছিল 

এই কথা ব্যতিরেকে আর কি বলিতে পারা যাঁয়? উত্তরকাণ্ড মে সময় 
পর্ব্যন্ত উহার অন্তর্নিবেশিত হয় নাই। এ কাণ্ড অপেক্ষারুত অপ্রাটীন 
বোধ হয়| টীকাকাঁরেরাও উহার অন্তর্দত অনেক গুলি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত 
বলিয়! তাহার টীকা করেন নাই। 

হিন্দ্রা অশ্ট্রে যবদ্বীপে" পশ্চাৎ বালিত্বীপে খিয়া বাঁস করেন | 
চিন-দেশীয় তীর্থ-যাত্রী ফাহিয়ন্ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ পূর্বক খান 
কের পঞ্চম শত'ব্দীর প্রারন্ত্রে এ যবদ্বীপে শিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় 
হিন্দুধর্ম প্রবল ও হিন্দুদিশীকেই প্রাদুভূতি দেখিতে পান পা যদি টীহার| 
প্রথমেই অন্যান্য শাস্ত্বের সহিত এ মহাকাবাও ও সঙ্গে লইয়] থাকেন, তাহ! 
হইলে সে সময়ে অর্থাৎ খ্টান্দের পঞ্চম শতাব্দীর কিয়ৎকাল পুর্বে এ 
মছাকাব্যের উল্লিখিত রূপ অবস্থ! ছিল রা হইব । 

রাঁমরণের স্থানে স্থানে ফলিভ-জ্যেভিষ ন: রর বত ভতর শকণৃচ এবহ 

তন্বধ্যে রাম, লক্ষঘণঃ ভরতাদির জন্ম-বিবরণে মীন কর্কটাদি রাশির নাম 

দেখিতে পাওয়া যায় থ। পন্চাৎ দু হইবে, হ্দুল ৪ নিকট 
জ্যোতিষ শাস্স্ের অন্তর্ণত রাশিচক্রাদি নানা বিষয় শিক্ষী করেন। প্রীকেরা 
খা, পু, প্রথম শতাব্দীতে এ রা'শিচক্রের বিৰয় সম্পুর্ণ রূপ অবগত হুন| 
অতএব রখমায়ণের এস্থলটি এ সময়ের পরে বিরচিত বলিয়া সহজেই 
স্বীকার করিতে হয়| 

এী মছাকাব্যের কৌন কোন স্থলে শক যবনাদির প্রসঙ্গ আছে $| 
পা িপিসিশীপিশিাশীি লাগি টিসসি 

ঈং 0106 ডি 01010 [01018 4১1:01)11)61700) 29টানএঞ্যয 1549, 

10. 151 & 1929. 

প 1010 1১110121009 0118, [11005 18455 00,958) 393 & 363, 

পরত বালকাও | ৭১স, ২৪ | অযোধ্যা | ৪স) ২১ ১৫সঃ ৩ ও ৮০৭) ১৭ | 

অর ৬৮সঃ ১৩ ইত্যাদি | 

খু বালকাণ্ড | ১৮স, ৯ ও ১৫| 

$ বাঁলকাণড | ৫৪স। ২১ ও ২৪ এবং ধ৫দ? ৩| কিক্ষিন্ধা। ৪৩স) ১২ | 

এই উ ওয় স্থলে শক যবনার্দির সর্ছত কাশ্বোজদদিগের নাম উতল্ল'খত আছে । 

তাছারা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্ববাংশের সংস্কতভাষী জাতি-বিশেষ ছিল % | 
আদ্যাপি ছিন্দুকুশ পর্দা কৌ মোঁজি) কামতোজ) কাঁমোজ প্রভৃতি নামে কতক" 

গুলি জাতির অধিবান আছে) তাঁছাদেরও ভাষা সংস্কৃত-মুলক | অতএব যবন ও 

০০৭ পাশা 

* এই পুম্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকীংশের ৯ পৃষ্ঠ দেখ। 



৮৮ ভাঁরতবরধীয় উপাঁনক-মশ্প্রদাঁয়। 

যবন অর্থাৎ শ্রীকৃ জাভীয়ের। খ, পুঃ চতুর্থ শতাব্দীতে সসৈন্ত 
ভারতবর্ষে আঁখমন করে, এবং পরে খ, পুঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে বাহিলিকরাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষেরও অন্তর্ণত কয়েক 
প্রদেশের অধিকারী হয়। শক, জা প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্য 
জাতীয় লৌকে খফীবের কিছুকীল পূর্ব হইতে ৫ ম অথবা ৬ষ্ঠ শতাব্দী 
পর্যন্ত সিন্ধুনদের পশ্চিমভাগী অধিকার করিয়া থাকে *1 ইহাতেই 
ভারতবর্ষায়ের' এ সমস্ত জাতির সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত ছন | অতএব 
এ সমস্ত ঘটনার স্থত্রপাত হইবার পর কৌন সময়ে উল্লিখিত গ্রন্থের এ 
সকল স্থল রচিত হওয় সর্বতৌভাঁবে সম্ভব | 

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রামায়ণে পরম্পর এত ইতর 
বিশেষ দেখিতে পাওয়া যার যে মধ্যে মধ্যে হৃতন বৃতন নানা! বিষয় বির" 
চিত ও সংযোজিত হইয়া আনিরাছে ইছ। বিশ্বাস ন! করিয়া থাক যায় 
না| উত্তরোত্তর এত বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ষে, কোন প্রকার প্রচলিত 
রামায়ণ অধ্যয়ন করিয়া আদিম রামায়ণের শ" তাৎপর্যযার্থ নিরূপণ কর! 
সহজ কর্থু নয়। রামচন্দ্রকে বিষ্ুঅবতাঁর বলিয়। প্রতিপন্ন কর! প্রচ- 
লিত রাঁমায়ণের প্রধান উদ্দেশ্য বোধ হয়, কিন্তু প্রথমে উহার সেরপ 
উদ্দেশ্য ছিল এরূপ বলিতে পাঁরা যায় না। রাজা দশরথ পুস্ত্রকামনায় 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠীনে প্রবৃত্ত হন ও তদর্থ খষাশঙ্গকে আনয়ন পূর্ব্বক 
ৰরণ করেন। এঁ যজ্ঞ সম্পন্ন হুইল ; ব্রাঙ্ষণশীণ অপর্যাপ্ত ধন প্রাপ্ত হইয়া 
প্রস্থান করিলেন? যজ্ঞের ফল-প্রত্যাশ। ব্যতিরেকে আর কিছুই বর্ণন! 
করিবার প্রয়োজন রহিল না! শাস্ত্বের মতে, যথাবিধানে সম্পন্ন এরূপ 
সর্ধাঙ্গ-সুন্দর অশ্বমেধের ফল অবশ্যই উৎপন্ন হয়| এ যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে 
না! হইতেই এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগ্ণণ গৃহ-প্রত্যাথথীমন না! করিতে করিতেই, 
মহারাজ এ যজ্ঞের ফলাঁফল প্রতীক্ষা না করিয়াই এ মহর্ষিকে পুত্র-লীভার্থ 
পুনরায় পুভ্রেক্টি বাখে ব্রতী করেন । এই উপলক্ষে দেবগণ ভশবান্ বিষ্ুকে 
রাবণ-বিনাঁশার্থ দেহ পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন, এবং তদনুসারে 
ভিনি রাজমহিবী কেণশল্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া? ভূমগ্ডলে অবতীর্ণ হন | 

বিশেষ হেতু নির্দেশ ও কোন অভিনব প্রয়োজন উত্থাপন ব্যতিরেকে 
এ শেষোক্ত পুতে যাথের বিবরণটি সহসা আরব্ধ হইয়াছে | উছা 

পা পাপা 

শক শব্দে বাহিলিক দেশস্ছ ঘ্রোক ও ভাঁরতবর্ষ-আক্রমণকারী জাঁতিই রি 

হইবে | 

শ্ঈ এই পুশ্কের অন্তর্থত শৈব-সম্প্রদায়ের ৯ পৃষ্টা দেখ | 

পৃ প্রক্ষিপ্ত অংখগুলি সংযোজিত হইবার পূর্বে রামায়ণ যেরূপ অবস্থাপস্ন 

ছিল॥ এ প্রবন্ধে তাঁহাই আদিম রাঁমাঙ্গণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে] 



উপক্রম ণিক1। ৮৯ 

পরিতাগ করিলে রামোপাখ্যানের কিছু মাত্র ব্যাতক্রম ছয় না| বাল- 
কাণ্ডের চতুর্দশ সর্গে অশ্বমেধ-বিবরণ এবং অফীদশ সর্ের প্রথমে অশ্বমেধ- 
ভঙ্গের পর দেবগণের স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বগ্ারোছণ, রাজা দশরথ 
ও রাজমহিষীদের পুর-প্রবেশ ও নিমন্ত্রিত ্ছপতিথণের স্বদেশ-প্রত্যাণঘন- 
রত্তাস্ত লিখিত হইয়াছে । মধ্যস্থলে অর্থাৎ ১৫, ১৬ ও ১৭ সর্গে পুত্র 
যা, বিফ বতরণ ও দেবশীণ করুক বানর-সৈন্য উৎপাদনের বিষয় বর্ণিত 
হইয়াছে । শেষোক্ত তিনটি সর্থ না থাকিলে, কিছুমাত্র অসঙ্গত হয় 
না, বরং স্মসজতই হয়| যদি রামকে বিষ্খবতার ৰলিয়। প্রতিপন্ন 
করা আদিম রামার়ণের উদ্দেশ থাকিত, তাহা হইলে পূর্বেই অর্থাৎ অশ্ব- 
মেধ-বর্ণন।-স্থলেই এ কথার হৃচন! কর! হইভ | এই সমস্ত পর্য্যণালোঁচম। 
করিয়া দেখিলে, রাঁষ লক্বমণাঁদিকে বিঞ্ু-অবভার বলিয়! প্রচার করিবার 

উদ্দেশে, উত্তরকালে কোন ব্যক্তি রামায়ণের এ অংশগুলি তাহাতে সংযো- 
জিত করিয়! দিয়াছেন এইটি প্রতীয়মান হইয়। উঠে। 

রাম আপনাকে দশরখ-পুক্র প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়াই জানিতেন। 
যুদ্ধ-কাণ্ডের ১১৯শ সর্গে লিখিত আছে, তিনি যে জ্ছয়ং পূর্ণবরক্ষ 
ভঙ্গবান্ এ কথখার্টি ত্রন্া তীহাকে অবগত করেন। এ স্থলে রাম- 
চন্দ্র যার পর নাই ঈশ্বরোচিভ ভুরি ভূরি বিশেষণে বিশেধিত 
হইয়াছেন তাহাকে বিষ ও সীতাকে লী বলিয়1 প্রতিপন্ন করাই 
উহ্নার উদ্দেশ্য । উহা! পাঠ ঝরিয়া দেখিলে বোধ হয়, এ সর্গটি 
রচিত হুইবার পুর্বে পৌরাণিক দেব-মগ্ডলী-কম্পন! এক রূপ সম্পন্ন হইয়া 
যায়। রাঁমায়ণের এ অংশটিও প্রক্ষিপ্ত ন। হইয়! যাঁর না| উচ্ছার মধ্যে 
কফেের নামোলেখ থাকাতে *%*, এ অভিপ্রায়টি সর্বতোভাবে সপ্র- 
মাগ হইতেছে । বামচন্দ্রের সর্বত্র প্রাকৃত মন্ষ্ের ন্যায় ব্যবহার বর্ণন 
দেখিয়া, কোন ভক্তিমান্ ব্যক্তি রাঁমায়ণের মধ্যে উহ সন্গিবেশিত করি- 
য়াছেন বোধ হয়। | 

আুবিচক্ষণ পগিত-শিরোমণপি ভ্ীমান লেমেন্ বিবেচনা করিয়াছেন, 
রামায়ণ ও মহাভারতের যে যে স্থলে রাম ও কৃষ্ণ বিষ্/বতার বলিয়। 
বর্ণিত হইয়াছেন সেই সমুদায় স্থল এরূপ অস্বদ্ধ ও মূল উপাধ্যান কীর্তন- 

পি পপি পপ ০০০ পপ পপ ১ 

* স্বীলা স্বান্মীনষান্ বিহু; জা: মলাদলিং। 
যুদ্ধকাণ্ড ১১৯ সর্গ। 

নীতা লক্ষী এবং তৃমি বিক্ণ, দেব-কুফ ও প্রজাপতি 
ছিদ্দুশাম্ত্রের মতে, রামের অনেক কাল পরে ক₹ফ জন্ম গ্রহণ করেন। 

অতএব এস্থলে ভদীয় প্রসজজ এমন অসজত যে, টীকাকষার এ শব্দের 
অর্থ ৪ ৰলিয়। ্ যাথ্যা করিয়াছেন | | 

১২. 



৯৭ ভারতবরধায় উপাসক-মন্প্রদায়। 

বিষয়ে এরূপ অনাবশ্যক যে, সেই সমুদায় অপেক্ষাণরুত অপ্রীষ্ঠীন মনে না 
করিয়। থাকা যায় না । সেই অংশগুলি আদিম রামায়ণাদির অন্তর্গত 

ছিল না; এ ঢুইটি বীর পুকষের ঈশ্বরত্ব-সংগ্থাপন-উদ্দেশে পশ্চাৎ প্রক্ষিপ্ 
হইয়াছে । ভ্রীমান ফ্লেখেল্ বারম্বার বলিয়াছেনঃ যে সকল বচনে রাম 
বিষ্ুবতার বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা! পরিত্যাগ করিলে, রামো- 
পাখ্যানের কিছু মাত্র ক্ষতি ছয় না*| পূর্বেই লিখিত হুইরাছে মনুসং- 
হিভায় রাম কফের নাঁঘ-ান্ধও নাই । অতএব রামায়ণ ও মহাভারতে 
রাম, কফ) পরশুরামাদ্দির যে এঁশী শক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মনুমংছিতা- 
সঙ্কলনের পর কম্পিত হইয়াছে বোধ হয় | 

রামায়ণ-সংক্ধান্ত যংকিঞ্চিৎ যাহ! লিখিত হইল, সমস্ত পর্য্যালোচনা 
করিয়া দেখিলে, এই রূপ গ্রতীতি জন্মিতে পারে যে, রাঁষোপাখ্যানটি 
একটি সুপ্রাচীন উপাখ্যান £ তাহাতে পুনঃ পুনঃ নানালোক কর্তৃক নানা- 
বিধ বিষয় সংযোজিত হইয়। নানারপ প্রচলিত রখঙায়ণ প্রস্তুত হই হইয়াছে। " ৷ প' 

পপ পা পাপ ০ পাপ 

*:[/0850015 [00190 4১700080108) ০1], 700. 488 8০৫ 489 
63080690 70 (20051589010. 01910800008] 98080 28818, 

2০৮ 1৬. 1863, 70,142 2০ 143, 
পৃ জমা বেবের্ রামায়ণ কাবাখানি দক্ষিণাপথে আর্যা-সক্যতা ও বিশে- 

ষতঃ কুষি-জাঁল বিস্তার ব্ষিয়ক একটি রূপক মাত্র বলিম। প্রকাশ ক'রয়াছেন। 

তাছার মতে) সীত। ব্যক্ি-বিশেষের নাম নঙ়। সী ছল-পন্ধতি এবং রাষ 
হলধর বলরাম 1775101 ০01 100180 11109180876 1878 7 192. তিনি 

ও স্থইলর্ প্রভৃতি কোন কোন ইউরোপীয় পশু রামায়ণ-রচনার বিষদ্গে অনে- 
কানেক অশ্রুতপূর্ঘ ৰা অপ্রঙ্লিজ অক্ভপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন | কেছ 

বলেন) বাল্মীকি রামায়ণ বৌদ্ধদিগের দশরথজাতকস+ সামক প্রস্থ হইতে সংক- 
লি ব| তদবলস্বন পূর্বক বির[চত | কেছ বা কহেন) রামোপাধ্যানটি ছিম্দু 

ও লিংহলস্ফ বৌদ্ধদিশের পরম্পরর বিবাদ-ধিসপ্বাদেরই বিজ্ঞাপক রূপষ- 
খিশেষ| কেছ বা লিখেন, এ গ্রন্থ ছোমর্-ককৃত ঘ্রীকু কাব্োরই জনৃকরপ | 

কিন্ত অনেকে এ|সমন্ত অভিপ্রান্ন উপযুক্ত যুক্তি-মু্দক বলিয়া! বিবেচনা করেন 

ন1) প্রভু।ত। একবাত ই অন্বীকার করছ] থাকেন | 
বেদ-শান্ধেও এক সাতার প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া বায়] তৈতিরীয় 

* এ গ্রস্থা্ছদাঁরে রাম সীতার সঙ্োদর) তিনি বনবালের পয স্বদেশ 

প্রত্যাাগমল করিয়! আপনার সেই লছোঁদরাঁকে বিবাহ করেম। জীমাদ্ বেবের 

& গ্রন্থ ও প্রচলিত বানীকি রামায়ণের ব্তক গুলি ঠোক এক রপ আর 

বপি।! প্রার্শন ফরিধাছেন | 



উপক্রমণিকা ৯১ 

ছশভায়ড যেদব্যাস-প্রণীত বলিয়! প্রচলিভ আছেঃ কিন্ত সমগ্র মা" 
ভারত এক সময়েরও রচিত নয়, এক জন কর্তৃকও সঙ্কলিত ছয় নাই। 
মহাভীরত-কর্তার। নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়া শিয়াছেন | 

জন্দাহি লাহন ঈন্িকাস্িক্জাহি নখাদহং। 

নঘীঘহ্ত্িহাত্ন্য নিসা: ব্বয্সনঘীতর | 

বিজি ব্বন্থিনান্মান হীদঅন্নি ললীমিব্য | 

ম্যাজ্যান্ত' স্বাযকা: ঈন্বিকৃ্ন্যাল্ আহবিত্ত দহ: ।। 
আদিপর্ব | ১ম অধ্যায় | ৫২ ও ৫৩ শ্লোক! 

কোন কোন ব্রাঙ্গণ প্রথম মন্ত্র অবধি, কেহ কেহ আস্তিক পর্ধ 
অবধি, কেহছবা উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি এই ভারতের আ'রন্ত 
বিবেচনা করিয়া অধায়ন করেন | পণ্ডিত ব্যক্তির অশেষ প্রকারে 

সংহিতা ভাঁবার্থ প্রকাশ করেন। কেছ কেহ গ্রন্থ ব্যাখ্য। বিষয়ে পট, 
কেছব গ্রন্থীর্ঘ ধারণা বিবয়ে নিপুণ । 

কাজে কাজেই বলিতে হয়, যিনি এই ছুইটি বচন রচন! করেন, 
তিনি মহাভারতের উল্লিখিত ছুই প্রকার অবস্থ! ঘটনার পরেও নিজের 
রচিত শ্লোক গুলি তাহাতে সন্িবেশিত করিয়া যান। আরও দেখ, & 

পাপা পাপ অপি 

ত্রাস্থপে * লিখিত আছে, সীতা সবিতার অর্থাত প্রজাপতির কন্যা) চন্দ্রের 
প্রতি তাঁহার প্রণয়-সঞ্চার হয়? এ দিকে চক্র শ্রদ্ধাকে ভাল বাসেন | ইহাতে 
সীতা প্রঙ্গাপতি-শমীপে গমন করিয়! আপনার মনক্ষামনা অবগত করিলেন 

এবং প্রজাপতি মন্ত্র পাঠ করিয়া গন্ধ-ড্রব্য-বিশেষ দ্বারা তীছাযর তঙ্গরাগ 

করিয়া দিলেন | অনন্তর তিনি চক্্র-সলিধানে উপস্থিত হইলে) চক্র তাছার 
প্রতি অন্থরত্ হইলেন | 

স্বীনা ব্বাজিলী স্তীর্ম হালান অজম। অস্বান্ত যয আজাদী । 
* & কআসবহ্বান্ বলাল। স্বীহীহ্যীঘান্ব | ভদলাবনঈব্বনি। 

গ্ুজাপতি কন! সীতা চত্দ্রের প্রতি অনুরক্ত হন | কিন্তু চন্দ্র অদ্ধার পুতি 
প্ণয়ানজ্ ছিলেন | ৯ ৯ ৯ ৯ সীতা চন্দ্রের নিকট গমম করিলেন | ভাঁছাঁকে 
দেখিয়! চন্ত্র বলিলেন) তুমি আমার সমীপে অবশ্থিতি কর। 

এই উপাখ্যান অন্গুলারে, সীভ!| চন্দ্রের পত্বী | রাঁষায়ণে রাঁমও ্থল-বিশেঁষে 
রাম «চত্দ্রঃ বলিয়া কীর্তিভ হইঞ্াছেন| : 

* তৈততিরীয় ্রাদ্ষপ | ২ ৩ ১০) ১৩ |] 



৯২ ভারতবধীয় উপাপক-সন্্রদায়। 

গ্রস্থেরই অন্তর্থত অনুক্ত বচনে লিখিত আছে, প্রথমে ভাঁরত-সংছিতা 
চতুর্রিংশতি-নছত্র-শ্লোকময়ী ছিল। অভ্তএব বোধ হয়, কৌন সহয়ের 
পণ্ডিতের মহাভারত চতুর্কিংশতি-সহত-লোক-বিশিষ বলিয়। বিশ্বাস 
করিতেন, পরে সময়ে সময়ে অনেকাঁনেক বচন ও উপাখ্যান সঙ্কলিত 
ও প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে, উহ? লক্ষণাথিক শ্লোক বিশিষ্ট এতাঁদুশ বৃহৎ 
হইয়া পড়িয়াছে। | 

ন্তজিঘলিঘাত্বত্তী স্ব মাহন-স্িলান্। 

তদাত্যানজিলা লামক্লাংন দীক্ঘন জর; | 
ঁ ষ খু এসি ৪ 

ননীঃচ্মস্ত্রযন বৃ: ববন্বদ জনমালূঘি: | 
স্স্্দলন্যিন্জান্ঘাতর ঈন্লান্নানা ব্বদশ্রব্যাম্ ॥। 

আদিপর্ব। ১ ম অধ্যায় | ১০১৩ ১০২ শ্লোক। 
প্রথমে ব্যাসদেব চতুর্কিংশতি-সহত্র-ঙ্লৌকময়ী ভারত-নংহিতা 

রচন|। করিয়াছিলেন | পঞ্চিতেরা কছ্ছেন,। উপখ্যান-ভাখী পরিভ্যাগ 
করিলে ভারতের সংখ্যা এইরূপ হয়। অনন্তর তিনি সংক্ষেপে সর্বার্থ 

সঙ্কলন পূর্বক সার্দ-শত-শ্লোক-বিশিষউ অনুক্রমণিকা রচনা করিলেন। 
এই শ্লেকে মহাভারতের অনুক্রমণিকাভাগ ১৫০ শ্লোক বিশিষী 

বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু এইক্ষণকার মহাভারতের অনুক্রমণি- 
কাধ্যাঁয়ে হ্যুনাধিক ২৬৮ টা শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া! যায় | আর মঙ্থা- 
ভারতের পর্মসংগ্রহে ৯৬৮৩৬ শ্লোক লিখিত আছে, কিন্তু প্রচলিত 

মহণভারত গণনা করিয়া দেখিলে ১০৭৩৯০ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। 
পর্বসংগ্রছে প্রতিপর্কে যেরূপ ল্লোক-সংখা! নির্দিউ আছে, আর 
এক্ষণে গণন। করিয়া সেই সেই পর্ধে যত শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
উভয়ই পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে । পাঠ করিয়! দেখিলেই জানিতে 
পার যাইবে | 

পর্ব্ব পর্বসংগ্রছে লিখিত শীণিত শ্লোক- 
শ্লোক-নহখ্য। সংখ্যা! 

১ আদি পর্ব ৮৮৮৪ টি এ ৮৪৭৯ 

২ সভা রঃ ২৫১১ ৮৮, ১১৯ ২৭০৯ 
৩ বন রী ১১৬৬৪ হী দু ১৭৪৭৮ 

8 বিরাট ২০৫০ ৮, ২৩৭৬ 

৫ উদ্যোগ রি ৬১৬৯৮ 2০, 2 ৭৬৫৬|। 

৬ ভীক্ রি ৫৮৮৪: **. র্ ₹৮৫৬ 
গী ৭ দ্রোণ 2 ৮৯৯৯2 এ ৯৬৪৯, 
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৮ কর্ণ «৫ ৪৯৬৫ টি এ ৫০৪৩ 
৯ শৈল্য রর ৩২২০ ৪ রা ৩৬৭১ 
১৩ সেধণ্তিক 6। ৮৭ও রঃ 2 ৮১৬ 

'১১স্ত্ী ৫৫ ৭৭৫. রঃ ৮২৭] 
১২ শাস্তি রঃ ১৪৭৩২ রঃ বীর ১৩৯৪৩ 

১৩ অনুশামন র্ ৮০৩৩ -** হা ৭৭৯৩ 

১৪ অশ্বমেধিক ৩৩২০ * ২৯০০ 
১৫ আশ্রমবাসিক «4 ১৫০৬ নর 5৯5 ১১০৫ 
১৬ মৌল ট্ ৩২০ রঃ রি ২৯২ 
১৭ মহ্াপ্রস্থানিক ৩২৪০ ৮** ১০5 ১০৯ 

১৮ ম্ব্িারোছণ 6 ২০৯. ** '** ৩১২ 
১৯ খিলহরিবংশ ১২০৪০ ৮৯, ১০০ ১৬৩৭৪ 

৯৬৮৩৩ নর ্ ১০৪৭৩৯১৬ 

অতএব পর্বসংগ্রহ সমাণ্ড হইবার পরেও অনেক স্থান পরিবন্তিত 
ও অনেক বচন প্রক্ষিণ্ত হইয়াছে | আদিপর্রের অন্য এক স্থানে * 

লিখিত আছে, ভূমগুলে লক্ষ-শ্লোক-বিশিষ্$ মহাভারভ প্রচীরিত হয়। 
এটি একটি প্রকৃত কথা বলিয়া বিবেচনা করিলে, ইহ্থাকে এ গ্রন্থের 
অন্য এক অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। 

বালি দ্বীপের কবি-ভাষায় মহাঁভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন পরের অনুবাদ 
আছে। এ সকল পর্ষের নাম যে মহ্থাভারত, তথাকার লোকেরা 
তাহ! অবগত নয় প'। এর শ্রস্থ যে সময়ে যবদ্বীপে নীত হয়, সেই 
সময়ে কি এ পর্ঝ সমুদায় একত্র সঙ্কলিত হুইয়! মহাভীরত নামে 
প্রচলিত হয় নাই? পরিমাঁণ-বিষয়ে এ সমস্ত পর্বের সহিত এক্ষণ- 
কার প্রচলিত সংস্কত মহাভারতীয় পর্কষের অনেক ইতর বিশেষ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এ সমুদায় যে সংস্কৃত গ্রস্থের অনুবাদ, হয়ত, 
ভাই! এরূপ অবন্থীপন্ন ছিল| 

মহ্ছ|ভীরতেরই অন্তর্থত উল্লিখিত কয়েকটি প্রমাণ অনুসারে এঁ গ্রস্থের 
চাঁরি পাঁচ প্রকার অবস্থা লক্ষিত হইতেছে । ফলতঃ এঁ সমস্ত গ্রমাণ দ্বার 
যৎকিঞিঃৎ যাহা জানিতে পার যার এবং পশ্গাৎ এ গ্রন্থের বিষয়ে যাহ 
কিছু লিখিত হইবে, তদ্দ্রার? এইটি প্রতীয়মীন হইয়া উঠিতেছে যে, 

৯ আদিপর্ব। 3ম অধ্যায়) ১০৫ শ্লোক | | 
গু ০ 9908] ০1 09 100582 47015119188) মত৮ঞ 1849 

| [). টু . ৃ ূ্ 



৯৪ ভারভবধীয় উপাপক-সম্প্রদায়। 

ক্রমাগ্তই হৃতন হৃতন উপাঁখ্যান ও হৃতন হৃতন শ্লোক রচিত ও 
সংযোজিত হইয়! এ গ্রন্থকে এরূপ রহদাকাঁর করিয়। তুলিয়াছে। 

যিনি মনোযোগ পূর্বক মহাভারতের ১০1১৫ অধ্যায় আনুপূর্বর্িক 
পাঠ করিয়াছেন, তিনি আর কখনই ভাহ! এক গ্ররন্থকর্তার গ্রনীত 
বোধ করিতে পারেন না। ভাহাঁতে এক এক বিষয় পুনঃ পুনঃ 
লিখিত হইয়াছে * ১ এক উপাধ্যান কথিত হইতে হইতে বিশিউ কারণ 
ব্যতিরেকে অন্য উপাখ্যান উদ্থাপিত হুহয়াছে "” পূর্ব্ব স্থচন1 ব্যতি- 
রেকে মহসা ব্যক্কি-হিশেষের বাক্য সমাবিষ হইয়াছে 1 এবং 
পরম্পর অসন্বদ্ধ উপাখ্যান জমুঙ্লায় একত্র ্গাপিত হইয়াছে খ। 
এক্ষণকাঁর প্রচলিত সমগ্র মহাভারত এক ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত হইলে 
এরূপ অব্যবস্থা কখনই হইতে পারে না। প্রভাত, এরূপ বিশৃঙ্ঘবলায় 
উল্লিখিত গ্রম্থে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ব ভিন্ন লেখনী-চালনারই 
পরিচয় দান করিতেছে। 

আদি পর্বে সুস্পষ্ট লিখিত আছে $, এ গ্রন্থ বেদব্যাস প্রথমে 
বাচনিক বলেন, বৈসম্পীয়নও উহ! জনমেজয়ের সর্প-বজ্ধে বাঁচনিক 
কীর্তন করেন, উগ্রশ্রবা নৈমিষরণ্য-বাপী খধিগণকে উচ্থা বাচনিক 
শ্রবণ করান, এবং অন্য অন্য কত কত পণ্ডিত এ পুস্তক বাঁচ- 
নিক বর্ণন করিয়া যাঁন| ইহাতে এইপ্রকার জ্ঞানিভে পারা যাইতেছে 
যে, আদিম রামায়ণের ন্যায় *৯* আদিম মহাভাঁরতগ প্রথমে লিপি-বন্ধ 

ছিল ন1; শ্রুতি-পরম্পরা ক্রমে বাচনিক উপদেশ দ্বার চলিয়া আইসে। 
সপ পিপি পপ পাপা আপার পা সপ পপ পপ পাপ ৯ দিপা পাপা? 

% যেমন আদিপর্রের ১৩ হহতে ৬৫ অধ্যায় এরহং ৪৫ হইতে ৪৮ আঅখা 

পর্যন্ত জরতুকারুর উপাখ্যান | 
1 যেমন পোষ্য পর্কে আঁরুশি ও উপমন্থায় উপাখ্যান | 

1 যেমন আদি পর্বে চতুর্বরিংশ অধ্যায়ে রুরু ও প্রমতির কথেপ- 

কথন | দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে এরপ উক্তি আছে বটে যে? রুরু শ্রী 
পিতা প্রদত্ির নিকট আঁশুশকোপাখ্যান জবণ করিয়াছিলেন) কিন্তু ত৫- 
পরে তাছার আর কোন প্রসঙ্গ নাই, প্রত্যুত॥ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উগ্রজবা 
কফিতেছেনঃ আমি পিত। লোঁমছর্ণের নিকট আন্তীকোপাখ্যান যেয়প 
শ্রবণ করিয়াছি অবিকল সেইরূপ বর্ণনা করিতেছি | 

থু যেমন পৌষ পর্বে সর্প-সঙহ্ষ্ঠান-হচলার পরেই পৌঁলম পর্বের 
ভূগ&ু-বধশের বর্ণনা । ৰ 

$ আদিপর্ব ১| ১০১ ১১১ ১৭ ২০ ও ২৬| 
%* জমান বেবের বিবেচন! করেস। ক্ষামাযণ প্রথমে লিপি-বন্ধ ছিল মা 

বপিয়াই। দেশ-ভেদে তাঁছাঁর এ প্রকার পাঠতেদ ও জবক্ছ'-তেদ ঘটিয়াছে (-.. 
বয08৮8 1718101% 0 10190 15169150919) 1878) 2১,192. 



উপক্রমণিক!। ৯৫ 

-. ইঈঙ্গানী কেহ কে রাঁমায়ণকে মহাভারত অপেক্ষা! আধুনিক বলিয় 

বিবেচনা! করেন) কিন্তু তাহাদের এ মতে অনেকগুলি আপত্তি উপস্থিত 
আছে। মহাভারতে তে| বুকাঁল ব্যাপিয়। ক্রমাগতই হৃতন হৃতন নান! 
বিষয় মন্নিবেশিত হইয়া! আসিয়াছে । রামায়ণেও মধ্যে মধ্যে সর্গ ও শ্লোক 

প্রক্ষিগত হয় ইহ! পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহাতে, এই উভয়ের 
মধ্যে অমুক গ্রন্থ প্রাচীনতর অথব1 অমুক গ্রন্থ খানি অপ্রাচীনতর 
এরূপ নির্দেশ করাই সঙ্গত বোধ হয় না) তথাচ এই হুই পুস্তকের 
পরম্পর তুলন1 করিয়া দেখিলে, রাঁমায়ণের অধিকাংশ মহ'ভীরতের 
অধিকাংশ অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাঁকে। 

প্রথমতঃ পূর্বেই লিখিত ছইয়াছে, রামায়ণ-রচনার সময়ে আর্ধ্য-বংশী- 
ম্নেরা পূর্ব দিকে অঙ্গ ও মিধিল] এবং দক্ষিণে কেবল যমুন!-তট পর্য্য্ত 
উপনিবেশ করেন; সে সময়ে সমস্ত দক্ষিপণাপথ কেবল অরণ্য ও 
স্থানে স্থানে অসভ্য অনাধ্য লৌকের আবাস-ভূমি ছিল *। কিন্ত 
মন্থাভারতে দেখিতে পাওয়1 যায়, তীহর1 উহার মধ্যে অনেকানেক 
জনপদে, এমন কি প্রা উহার দক্ষিণ সীম পর্যন্তও, আপনাদের 
আবাস ও আধিপতা বিস্তার করিয়াছেন | যত কাল ব্যাপিয়। মহা- 
ভারত রচিত ও জঙ্কলিত হয়ঃ তশ্বধ্যে আধ্য-বংশীয়েরা দক্ষিণাপথে 
অন্য অন্য নান! দেশ ও নান! রাজ্যের সহিত কলিঙ্গ' দ্রাবিড়, পাণ্য 1 
ও কেরল এবং পূর্ব দিকে অজ, বঙ্গ প্রাগ্জ্যোতিষ, মণিপুর ও লাগর- 
তট পর্যন্ত আপনাদের বাস ও অধিকার বিস্তার করেন এইরূপ লিখিত 
আছে 11 মহাভারত পাঠ করিয়। গেলে; ভারতবর্ষের অধিকাঁংশেই 
আর্্য-বানঃ আর্ধ্য-ধর্ম ও আ্্য-সভ্যতা বিস্তারের বিষয় দেখিতে পাওয়া 
যায়| এ গ্রন্থের যে সকল স্থলে এই বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে, এ 
সমুদায় স্থান এ এ নামে বিখ্যাত হইবার পরে তাহ! রচিত হইয়াছে 
বলিতে হুইবে। 

দ্বিতীয়তঃ | যদিও ভাঁষাবিষয়ে মহাভীরতের বন্তর স্ছথলের সহিত 
রামায়ণের সম্পুর্ণ সাদৃশ্য আছেঃ এমন কি, উভয়েতেই সারনিক-প্রয়োগী- 
বিদ্ধ প্রাচীন পদাদি দৃষ হইয়া থাকে, তথাচ অনেক ইতর বিশেষ 
দেখিতে পাওয়া যার | মহাভীরতের ভাষ! সরল বটে, কিন্তু অনেক স্থানে 
রামায়ণের অপেক্ষ। রচনার বৈচিত্র্য ও চাঁভুর্ধ্য দূ হইয়া থাকে। 

+* ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ | | | 
1 পাগ্যরাজ্য খন পু) ঘচ্ঠ অথবা পঞ্চম শতাবীতে সংহ্ছার্পত ছয় বলয়! 

বিবেচিত ছইয়াতছে | শৈব-সন্প্রদার ১১ পৃষ্ঠা দেখ | | 

1 সভাপর্কবা। ২৫--৩৭ এবং &*--৫১ অধ্যায়; উদেযাগপর্কা।ও ১৯১ ও 
১,৭ অধ্যায়) জাম্বমেধিক পর্ব) ৭৩--৮৪ অধ্যায় ইত্যাদি | 



৯৩ ভারতবর্ধীয় উপানক-সশ্প্রদায়। 

যদিও অধিকাংশই সুপ্রাচীন অনুষ্ট,প* ছন্দেই রচিত, কিনতু স্থল- 
বিশেষে অপেক্ষাকৃত ইন্দ্রবজাদি দীর্ঘ ছন্দও ব্যবহৃত হইয়াছে | 
বালীকি রামায়ণেরও প্রতি সর্গের শেষে এক একটি সুমধুর দীর্ঘ 
ছন্দের কবিতা আছে এবং তাহা স্বাহিত্য-রচনার বন্তকাল-সাধা 
সমুন্নতি ও পরিপাটীর পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করিতে ছয় সত্য বটে, 
কিন্তু মন্ছাভারতের বনুতর স্থলে উল্লিখিতরূপ দীর্ঘ-ছন্দ শ্লোকাবলি 
ক্রমাগত চলিয়া গিয়াছে । এমন কি, এক এক বা উপর্ষযপরি বু অধ্যায় 
তাদৃশ শ্লোক সমূছে পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়। যায় 11 

তৃতীয়ত:। সহমরণ ধর্ম হিন্দুজাতির আদিম ধর্ম নয় ইছ1 পূর্বেই 
নির্দেশিভ হইয়াছে ? | রাঁমায়ণে আর্য্যবংশীয়দের মধ্যে উহ প্রচেভ 
থাঁকিবার কিছুমাত্র নিদর্শন নাই, কিন্তু মহাভারতে এ প্রথা-প্রচলনের 
লুস্প্ প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে । পাগড রাজার মৃত্যু হইলে তদীয় প্রিয় 
পরী মাত্রী ভাঙ্গার চিভারোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন খু। 

চতুর্থতঃ | রামার়ণে আন্বীক্ষিকীর $ উল্লেখ ও লোকায়তিক দর্শনের 
প্রন রে কিন্তু মহাভারতে সাংখ্য, পাতঞ্ঁল, বেদাস্তাদি দর্শনের 
সবিস্তর বিবরণ ও রাজনীতি, ধর্মনীতি ও অন্য অন্য নান! বিদ্যার বহুল 
বত্তান্ত বিনিবেশিত রহিয়াছে] রামায়ণ-রচনার সময়ে এ সকল শাস্ত্র 
উৎপন্ন ব1 সমুন্নত হয় নাঁই বোধ হয়| অতএব এ বিষয়টিও মহাভারতের 
অপেক্ষারত অপ্রাচীনত্বের পরিচায়ক বলিতে হইবে । 

পঞ্চমতঃ | মহাভারতের মধ্যেই রামোপীখ্যান সন্লিবেশিত আছে 111 
যদিও তাহাতে বাল্মীকির নাম বিদ্যমান নাই, এবং কোন কোন 
অংশে বাল্মীকি রামায়ণের সহিত তাহার এঁকাও দেখিতে পাওয়া 

এ টপ উল পপ ৫৯০০ রা পা: পপ করা কপাপ 

*. ম্গঃ ক্ধামায়ণ ও মন্ছাভারতাদি অনভিপ্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে থে 

সকল ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাছারই মধ্যে অনুষ্ট প ছন্দ প্রাচীন| এ সকল 

শান্ত্েই এ ছন্দের শ্রোকাবলী দুষ্ট হইরা থাকে বেদ-মন্ত্ রচনার লময়ে ভাদশ 

রচনা-প্রণালীর সৃষ্টি ছয় নাই। 
1 আদিপর্ব১ ১ অঃ ১৪৮-:২১৫ শেক ও ৮৭ অ--১৩অ) নিত 

৫৫৫৭ অ$ বনপর্ব$ ১১৯১ রা ও ২৬৭ আইত্যাদি। 

4 ৬৯ ও ৭০ পৃষ্ঠা | থু আদিপর্কাঃ ১২৬ জধ্যায়। ৩ ও ৩১ শ্লোক। 

8 অযোধ্যাকাণ্ড ১৭* | ৩৯] %% অযোধ্যাকাণ্ড ১০৮ | 

1 পভাপর্ব» ৫ অধ্যায়) তীম্মপর্ধা॥ ১৩৪২ অধ্যার ) শাতিপর্যব, 
রাজধর্ম, মোক্ষধর্্ম ও জাপন্ধর্শের অন্তর্গত বহুতর স্থল ইত্যাদি | 

11 বনপর্ধ ২৭৩-২৯১ অধ্যাক্স |. 



উপক্র্মণিকা। ৯৭ 

ধার না; কিন্তু এগ্রন্থের অন্য অন্য স্থলে পুনঃ পুনঃ হার 
প্র্গ দৃষ হইয়। থাকে । | 

'পিক্বান্র দ্যা শীল: স্বীজী নাহমীন্িনা হ্থুঘি | 

ব শ্বন্নম্যা; ছবি ছুনি অতৃলনীজি জজ | 
দ্রোণপর্ধ | ১৪৩ অধ্যায় । ৬৯ শ্লোক | 

পূর্বকালে বাল্মীকিও ভূষণ্ডলে এই শ্লোক বলিয়া গির়াছেন যে, বানর ! 
যাঁছ। বলিতেছ, ভ্রীলোকের প্রাণ বধ কর। কদাচ কর্তব্য নয়। 

স্বীব্ন্বাত্র ঘুয শীনী লানইল অন্কাজলা। 

হ্যা হানলক্বিন নৃদনি সলি লাহন ॥ 
শান্তিপর্ব | ৫৭ অধ্যায় | ৪০ শ্লোক! 

ডাঁরত! পূর্বকীলে ভার্শব অর্থাৎ বালীকিও রামোঁপাখ্যানের 
মধ্যে হ্ছপতিকে উদ্দেশ করিয়! এই শ্লোক বলিয়াছেন । 

এই উভয় শ্লোকেই বাশ্মীকি পুর্বকানের লোক বলিয়া! কীন্তিত 
৮ পাশা পাপা স্পা 

* এরামাক্সণের মতে রাম ও লক্ষণ শর-জাঁলে বন্ধ ছইলে+ হনূমান্ ওঁষধ 
আনন করিয়া তাঁছার প্রতিকার লাধন করে, কিন্তু মছাভাঁরতীয় উপা- 
খ্যানানুলায়ে, কপিরাঁজ নুত্রীব বিশল্য নামক মহৌষধ প্রদান পূর্বক শল্য 
বিমোচন করিয়! দেয় * | বাঁলীনি রামাঁয়ণে পিখিত আছেঃ রাবপ-বধ 

নম্পঙ্ম হইলে) রামচন্দ্র লীতার সতীত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিয়৷ পশ্চাৎ অগ্ন- 
পরীক্ষা দ্বারা তীঘ্াকে গ্রছছণ করেন | কিন্ত মহাভারতালুলারেঃ রামচত্ঞর 

নীতাকে পরিত্যাগ করিতে কৃত-সংকণ্প হইলেঃ লীত1 অগ্নি, বাযুঃ বরু- 
ণাঁদি দেবগণকে ল্ময়ণ করেন ) তাঁছার1! উপশ্ছিভ হইয়। দীতাঁর লচ্চরিভতার 
বিষয়ে নিঃসংশয়ে সাক্ষ্য দেনঃ এবং ভদনুসারে রামচজ্্র তাঁছার সহিত 

লাম্বলিত হইয়! অযোধ্য। পুরী প্রত্যাগমন করেন পৃ" | 
এইরূপ জন্যাম্য কোন কোন অংশেও এ উভভ উপাখ্যানের পরজ্পরর 

বিভিম্নত। দৃষ্ট হইয়া থাকে | উভয়ের পরম্পর এরূপ বিভিন্গতা দেখি] 
বোধ হয়, পুর্বে একটি প্রাচীন রামোপাখ্যান বিদ্যমান ছিল) ভাঁছা, 
ক্রঘশঃ পরিবর্তিত ছইয়। একদিকে বাল্মীকি রাঁমারণে ও অর্পর দিকে এ 
মছাতারতীয় রামোপাঁখ্যানে পরিণত হইয়াছে | যাঁছ ছউক যহাভাঁরতের 
এই অংশটি লংগৃছীভ হবার পূর্বে একরপ রাঁমোপাখ্যাঁন বিদ্যমান ছিল 

ইহাতে আর নন্দেছ রছিল না|. 
পাপী সাপ শপ 

* বনপর্ব | ২৮৮ জধ্যায় | শীবনপর্ষ | ২৯৭ অধ্যান) 

১৩ | | : 



৮ ভাঁরতবধাঁয় উপণমক-সম্প্রদায়। 

হইয়াছেন! তত্তিন্। আদি পর্ষধের ৫৫ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে সভ্ভ। 
পর্বের ৭ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে, উদ্যোশ পর্ষের ৮২ অধ্যায়ের ২৭ 
শ্লোকে ও শান্তি পর্বের ২০৭ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে বাশীকির না 
লিখিত আঁছে। এ সমস্ত ব্যতিরেকে, বম পর্বের ১৪৭ অধ্যায়ে ও 

ত্রোণ পর্বের ৫৯ অধ্যায়ে রাঁমোপাধখ্যান বর্ণিত হইয়ীছে | অতএব মন্থ 
ভারতের এই সমুদায় উপাখ্যান সঙ্কলিত হইবার পর্ধধে একরূপ 
বামোপাধ্যান প্রচলিত হর এবং উল্লিখিত বাল্ীকির সংজ্ঞা-বিশিষ স্থল- 
গুলি এবং তাহার পুর্ব ও সমকাঁলে রচিত সমূদায় স্থল বিরচিত সুইবার 
পূর্ব্বে বাল্মীকি-্কত কোনরূপ রামায়ণ বি্তমীন থাকে ইহাতে আর সন্দেছ 
কহিল না| মহাভাঁরতীয় উপাখ্যানের স্থানে স্থানে রামচন্দ্র বিষবতাঁর 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন *1 অতএব রাঁমকে বিষ বতার বলিয়া প্রতিপক্গ 
কর) যখন আদিম রামায়ণের উদ্দেশ্য ডিল না বোধ হইতেছে ঘা, তখন 
মহাভারতীয় উপাখ্যান বা তাহার অস্তর্থত এঁ সকল স্থল উহার অপেক্ষ। 
অপ্রাচীন বলিয়। স্বীকার করিতে হয় | যখন মছাভাঁরতে রামোপাখ্যান 
পুনঃ পুনঃ কীর্তিত হইয়াছে, ও বালীকি-কুৃত রামায়ণের বিষয় শুষ্প$ 
লিখিত হইয়াছে, অথচ রাঁমাঁয়ণে মহণভারতীয় মূল উপাখ্যানের কোন অঙ্গ 
বিষ্ঠমান নাই। তখন রাঁমায়ণকে প্রাচীনতর গ্রন্থ বলিয়! সহজেই মনে হুইভে 
পাঁয়ে। এই সমন্ত কথার সহিত এবিষয়ের চির-প্রবাঁদ প' ও পূর্বোক্ত খুক্তি 
সমুহের এঁক্য করিয়! দেখিলে, এ শ্রান্থের অধিকাংশ মহাভ।রতের অধি- 
কাংশ অপেক্ষ] প্র্চীন বলিয়। প্রতীয়মান হয়। 

রামায়ণের অযোধ্যা-বর্ণনাদি কতকগুলি বিষয় মহাভীরতোক্ত কুক- 
পাগুবের বতাস্ত অপেক্ষার সভ্যতা-সঞ্চারের পরিচায়ক বোধ ছয়! তাদুশ 

পূর্র্বকালে বিস্তৃত ভীরতভূমির সমস্ত জন-সমাজ কিছু একবরে সমানযূপ 
সভ্য হুইয়! উঠে নাই | তন্বধো অপেক্ষা-কত উন্নত জনপদ-বিশেষের উপা- 

.খ্যান লইয়া! রামায়ণ রচিত হইলে এরূপ হুইতে পারে | পুর্বকাদীন পার- 
সিকদের অবস্তা শাস্ত্রে লরযূ নদীর নামোলেখ থাকাতে 7 ভারতবর্ষ মধ্যে 
অযোধ্যা প্রদেশ আর্ধ্য-কুলের একটি প্রাচীন আবাস-ভূমি বলিয় প্রতিপন্ন 
স্থুইতেছে | কোনদেশ অগ্রে উপনিবিষ$ট হইলে ও তাহার শীরদ্ষি-সাধনের 
অনুকূল কাঁরণ.ঘটিলে, অগ্রে উন্নত হওয়] সর্বতোভাবে সম্ভব । 
 সামায়ণের ম্যায় মহীভারত-রচনারও প্রত সময় নিষ্ধারণ কর! স্ুকঠিম | 

:.;* বন পর্ব, ৯৯ অধ্যায়) ৪৩ ৬৩ ৬৭ ও ৭৪ ক্লোক। ১৪৭ অধ্যা়। ৩১ 

শ্লোক ও ২৭৫ অপযায়। ৫ পে্লোক | থু ৮৮৯5 পৃঠা দেখ | 

1 মহাভারতের অপেক্ষার রামায়ণ সমধিক প্রাচীন গ্রন্থ এই গ্রচলিত প্রবাদ | 

4 প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ২৮ পৃষ্ঠা | 
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আশ্বীলায়নাদি কষ্পস্থত্রে বৈদিক ধর্সেরই লবিপ্তর বৃতাস্ত সনিবেশিত আছে, 
আর রামার়ণাদিতে অভিনব ধর্ম-প্রণালী সঞ্চারিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়! 
আনেকে বিবেচনা! করিতে পারেন, রামায়ণ ও মহাভারত সমগ্রাই 
কপ্পন্থাত্র সমুদায় সমাপ্ত হইবার সমধিক কাল পরে বিরচিত হয়। কিন্তু 
এরূপ মীমাংস। কদাঁচ নুযুক্তি-সম্তত নে । বেদের অন্তর্গত ব্রা্ষণ-ভাঁগ 
যেমন সংহিতা-ভাগ-নাপেক্ষ। কষ্পহৃত্র সমুদায় সেইরূপ ব্রাঙ্ষণ-ভাঁগ- 
মাপেক্ষ। অতএব এই তিনের পারম্পর্ধয বিষয়ে সংশয় হইবার সম্তাবন। 
মাই | কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত সেরূপ কম্পন্থত্রনীপেক্ষ নয় | অতএব 

কল্পন্ত্রের সহিত এ উ্য়ের সেরূপ পীরম্পর্যয-মন্বন্ধ নির্ণরিত হইতে 
পারে না1 রাায়ণ ৪ মহাভারতের প্রাচীনতর অংশ-বিশেষ কম্পস্থত্র 
অপেক্ষা প্রাচীন হওয়া অসম্ভব ও অসঙ্গত নয়। মনুসংহিতা ও আশ্বলায়- 
নাদির গৃহাস্বত্রেও ইতিহাস-পাঠের ব্যবস্থা আছে *। মহাভারত ইতিহাস 
বিয়া পরিগ্রণিভ | তদনুসারে কুল্লুক ভট্ট এ ইতিহাস শবে অর্থ মহা- 
ভারতাদি বলিয়! বাখ্য করেন ৭।* কিন্তু দেটি সন্দেহ-স্থল | এ বর্তমান 
রহ্নৎ পুস্তকের অনেকাংশ শিব ও বিজ্চর মহিমা-বর্ণনে পরিপূর্ণ । যদি এঁ 

পুস্তক মনুমংহিত1 রচনা ৰা সঙ্কলনের নময়ে প্রচলিত থাকিত, তা! হইলে 
তাহাণভেও এ উভয় দেবতার মাহা স্-বিবরণ ও উপাসনা-প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত 
হইত। তবে এ ইতিহাস শব্দ বর্তমান মহাভী'রত-বাঁচক না হউক, 
উহ্ধার অন্তত যুল উপাখ্যান ও অন্ত অন্ত প্রাচীন উপাধ্যান-বিশেষ- 
প্রতিপাদক হওয়া সম্ভব। পশ্চাৎ পুরাঁণ-প্রলঙ্গে দৃষী হইবে, প্রচলিভ 
পুরাণ ও মহাভারত রচিত ও সঙ্কলিত হইবার পূর্বে প্রাচীনতর গ্রন্থ বা 
প্রবন্ধ-বিশেষ পুরাণ ও ইতিহাস বলিয়া! প্রসিদ্ধ ছিল | সেই সমস্ত ইতি- 

হাঁস এক্ষণকাঁর প্রচলিত মহাভারতের অন্তর্নিবিষ্ট থাকা সর্ধতভোভাৰে 
সম্ভব | এরূপ জনপ্রবাঁদই আছে যেঃ “ভারত ছাড়া, কথা মাই 1” | 

পশ্চাৎ ছরিবংশের প্রনজে দৃষ হইবে, বাসবদত্তা-রচয়িত। সুবন্ধু 
খফীন্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রারন্তে অখবা তাহার কিছু পূর্ে বিদ্তমান 
ছিলেন গু সাহার সময়ে হরিবংশ-পুস্তকও সচরাচর প্রচলিত ছিল। 
মছাভাঁরতের অপরাপর অংশ ভদপেক্ষায় প্রাচীন ইহাও এ স্থলে দেখিতে 
পাওয়! যাতব। অতএব আদি, সভা, বন প্রভৃতি অফীাদশ পর্ধ এ 
জময়ের বু পুর্ধ্বে সংকলিত ও বিরচিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। বাঁসব- 
দত্তার অস্ত কুক-বংশ, ভরত-বংশ? শান্তনু-সন্তান? ভীম) অর্জন, ভ্রোণ, 
কর্ণ, কফ) কষ, ধৃউছ্যন্ন, কীচক, বৃহন্নলা বিরাট, উত্তরশ্োগ্র, উত্তর- 
গৌগ্রছে বছন্নলার প্রকাশ, ভারতমুদধ মছভারত-যুদ, ছযত-ক্রীড়ার 

৬ পপ কপ পিসি ০ 

্ঁ আঙ্বলায়ন গৃঙ্বসূত্র | ৩|৩| 1 মন্গুলংহিক্।1৩1২৩২ নি কা 
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পাঁওবগণের রাজা-ঢ্যতি,ছূর্ধেধনের উক-ভঙ্গ, ভীমের শর-শখ্যা, উল) 
প্রোণ ও শকুনি ধতরাষ্ট্রের পুত্রণণ সম্ঘলিত কুক-সৈস্ভের অধ্যক্ষ অর্জ,নৈর 
বাগ দ্বার] কুক-সৈম্ত সমাক্রান্ত ইত্যাদি মহাভারতীয় মুলোপাখ্যান 
সংক্রান্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তির নাম ও যুদ্ধা্গি নান! বিষয়ের উলেখ এবং 
এ গ্রন্থের প্রসঙ্গাধীন উপস্থিত নহুস, পুরোরবা, হুত্বস্ত ও শকুস্তলা-প্রস্, 
নল ও দময়ন্তী-প্রন্তাব প্রভৃতি মাতারত সংক্রান্ত বিষয়ের প্রঙ্গে উল্লিখিত 
অনুমান একরূপ সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে । লুবন্ধুর এঁ পুস্তকে এইরূপ 
বিষয় সমস্ত উত্তরোত্বর পাঁঠ করিতে করিতে, ছার সময়ে কোনরূপ 
অবস্থাপন্ন বর্তমান মন্ছাভারতই প্রচলিত ছিল এই রূপ প্রতীতি হইতে 
থাকে | ফলত: এঁ গ্রন্থে পর্ধ-সন্বলিত মছাঁভারতের নামও ছুস্প$ 
লিখিত আছে। 

“জাহনিলিন ভ্তদজলা | %” 
ধার্বীর্ প্রদেশের অন্তর্গত ইবলী নামক স্থানের একটি শৈব 

মন্দিরে খোদিত শিপ্পলিপি-বিশেষে কালিদান ও তারবির নাম 
উন্নেখিত আছে | এ সময়ের মধ্যে ভীঁহাদিশ্ের যশঃ-সৌরস 
চতুর্দিকে ব্যাণ্ড হুইয়! ষাঁয়। ভহা1 পাঁচ শত ছয় শকান্দে অর্থাৎ 
পচ শত চুরাশী খুষীবে খোদিত হয়) অতএব তীহারা এ 
সময়ের পূর্বতন লোক | যখন বাঁনবদত্ীর গ্রমাণানুনারে খঙ়ীবের 
সপ্তম শতাব্দীর প্রারন্তে ও তাহার পুর্ধে মহাভারত বিদ্যমান ছিল 
স্বীকার করিতে হইতেছে, তখন উছ্া'র ছুই এক শত বৎসর পূর্বের 

% এ লময়ে একরূপ রামায়ণও বিদ্যমান ছিল। বাঁলবদত্তায় কেবল রা, 

সক্ষমণ ভরতঃ শত্রুয়। জনক জনক-যজ্জঞড়ুমিন লীত1) দশরথ) রাবণ) কপক-য়গ 
কর্তৃক রামের চিতা কর্ষপ। গুঞ্রীব, সুম্্রীব-দেনা) তারাপতি প্রভৃতি রামায়ণ সংক্রান্ত 

প্রধান প্রধান ব্যক্তির নাঁম ও ততসক্রান্ত কিছু কিছু উপাখ্যান-লৃচন1 সন্গিবেশিত 
আছে এমন নয় বাল্বীকি কর্তৃক ইক্ষকৃ-বংশ-বর্ণন-বিষয়ক গ্রন্থ-রচন| এবং 
রামায়ণ ও তাছার অন্তর্গত হ্ন্দরকাণ্ডের নাম সুস্পষ্ট পিখিত হইয়াছে | 

“হাসাতধ্যনঘ প্তন্কৃযাক্ধাব্তব্বাহুত্যা 1” 
অতএব ন্বন্ধুর লমর়্ে ও ভাছার কিছু পূর্বে অর্থাৎ মযনাঁধিক চৌদ্দ শত 

বৎসর পুর্বে কোনরূপ অবশ্ছাপদ বর্তমান রামারণ ও মহাভারত সচরাচর প্রচ- 
িত ছিল ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই | যে দেশ-স্বস্ধীয় কো প্রাচীন 
বিষয়ের ময় নিরূপণ কর] ছঃলাধ্য বা অসাধ্য ব্যাপার) সে দেশের পক্ষে 
এটি একটি আদরণীয় কথ1। 
পৃ 1৩ ০৪:০৪ ০1 রি 20202 0800) 0109 ৪ রি 

9001605) ০], 18) 0,915... 
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্রস্থকারেরা % নিজ 'সমরে প্রচলিত মহ্থাভারতীয় উপাধ্যান অবলম্বন 
করিয়া! অভিজ্ঞানশকুন্তল ও কিরাতার্জ,নীয় রচন! করিয়াছেন এ কথাও 

সর্বতোভাবে নন্তাবিত ও যুক্তি-সিদ্ধ বলিতে হন | মৃচ্ছকটিক এই সমু- 
দায় অপেক্ষায় প্রাটীন গ্রস্থ | এমন কি, খফীব্দের দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
শতাব্দী অপেক্ষায় কোন মতেই অপ্রাচীন বোধ হয় না। তাহাতেও 
রামায়ণোক্ক রাম ও হনুমানাদির ন্যায় মহাভারতোক্ত ধতর' ই, যুধিঠির, 
দ্রে$পদী, নুভদ্রাদির 2 নাম সন্নিবেশিত আছে । পশ্চাল্লিখিত ক্লোকটিতে 
কুক ও পাগুব বংশীয়দের প্রসঙ্গ-সহ্কাঁরে যুধিষিরের দৃত-ক্রীড়ায় 

পরাজয় ও পাঁগুবদিশের বনবাস পর্য্যন্ত স্ু্পফ$ লিখিত হইয়াছে । 

ছনন্বস্ লহাদুন্ঙ্গবরহ ঈ্ান্নন্জাং লী 

ত্্ঠী নজনি 'াদি হণিলবঘী তৃত্জীঘলী তা তিত্বী। 
ন্থতূনজিনী্তদিত্তি ঘুষাহ্ব্য লন: জীবিবী 

সবত্ভা; বজ্সনি দাব্তমা হুম্ব বলাবক্মানন্থত্খ নলা: || 
মৃচ্ছকটিক পঞ্চম অঙ্ক। 

মেখান্জকারুময় গাগ্নমণ্ডল ধতরাষ্ট্রের কৌশল-চক্রের সদুশ হইয়াছে । 
মুর বল-দর্পে দর্পিত ছর্য্যোধনের ন্যায় হষ্ট মনে গর্জন করিডেছে |, 

কোকিল দূতক্রীড়ায় পরাজিত যুধিঘিরের ন্যায় বন-মধ্যে গমন করি- 
যাছে। পাগুবের। যেরূপ বনবান পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতবাসে অবস্থিতি 
করেন, সম্প্রতি হংসগণ সেইরূপ বন (অর্থাৎ জল) পরিত্যাথ করিয়া 
অজ্ঞাত-চর (অর্থাৎ অদৃশ্য) হইয়াছে। 

এই গ্রন্থে রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত উল্লিখিতরূপ বিষয় সমুহ সন্ধি- 
বেশিত থাকিয়! মৃচ্ছকটিক-প্রণয়ন-কালে ও তাঁছার কিছু পূর্বে এ হই 
মন্থাকাব্য ব! ভদীয় মূলোপাখ্যান-প্রচলন পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে । 

এঁ ইবল্লীর খোদিত লিপির তারিখে ভারত-যুদ্ধের সুস্প$ উল্লেখ 

*% অভিজ্ঞানশকুত্তল-প্রণেত! শ্প্রসিদ্ধ কবি কালিদাল থু্টাজোর দ্বিতীয় 
শতাব্দীর পর ও ষ্ঠ শতাবীর পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন | পরিশিষ্টে এবিধ 
পর্যালোচনা করিবার ইচ্ছ! আছে। 

প" শৈব-সন্প্রদায় « পৃষ্ঠা! দেখ | তথায় ব্রচ্ছকটিক কেনর্কি অর্থাৎ, না 
শান্তো ফনিক্ক রাজার, উত্তরকাঁলে রচিত বলিয়! বিবেচিজ হইয়াছে | জীমানৃ, 

লেসেনের বিচারাহৃসারে বিবেচনা! হ়ঃ এ রাজা খৃষ্টানদের প্রথম শড়াকীর 
প্রথম ডাগে রাজত্ব করেন | / এ ৬ 

ক প্রথম অফে একারের উক্তি দেখ | 
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আছে। এ লিপি এঁ যুদ্ধের ৩৭৩০ তিন হাজার লাতশত ত্রিশ বৎসর পক্ষে 
খোদিত বলিয়া লিখিত রহিয়াছে। ইহার পূর্বে খুফীন্দের চতুর্থ শতীব্দীর 
প্রথমার্ধে খোঁদিত চালুক্য ও গুর্জর রাঁজ-বংশীয়দের তাঁত্রপত্রে কতকগুলি 
শ্লোক সন্নিবেশিত আছে ; তাহ! যুধিষিরকে সম্বোধন পূর্বক লিখিত ও 
বেদব্যাস কর্তৃক বিরচিত * বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে 1 অতএব এঁ 
সমুদায় তাত্পত্রাদি খোদিত হইবার সময়ে মহাভারতীয় মূল উপাখ্যানষ্টি, 
এবং ব্যাসোক্তির উল্লেখ থাকাতে বোধহয় যে, এক রূপ মস্থাভা রত গ্রস্থই 
প্রচলিত ছিল। আর নাসিক নামক স্থানের খিরি-গুহাঁয় খীফীব্দের প্রথম 
বা চতুর্থ শতাব্দীতে 2 খোদিত কতকগুলি লিপি বিদ্মান আঁছে,,তাহাঁর 
এক খানিতে ভীম, অর্জ,ন, জনমেজস্বের লহিত মহারাজ গোতমী-পুত্রের 
তুলন। কর! হইয়াছে খু। 

অফ্টাদশ পর্রধের কোন পর্বে স্থযনাধিক সতর শত বতসরের মধ্যে 
সংঘটিত কোন নুনির্দিষট ঘষ্টনা ও সুনিশ্চিত বিষয়ের কিছুমাত্র নিদর্শন 
লক্ষিত হয় না| অতএব এঁ সমস্ত এ সময়ের মধ্যে বিরচিভ বলিয়। 
অনুমান করিবার কোন কারণ নাই । 

পশ্চাৎ দূ হইবে, পূর্ববোললিখিত কম্পন্থত্রকাঁর আশ্বলায়ন ও বৈয়1- 
করণ পাঁণিনি প্রায় এক সময়ে অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চা জীবিত 
ছিলেন। সেই পাণিনির ব্যাকরণে মন্থাভাঁরতীয় মুলোপাখ্যানের 
বছবিধ বিষয় লক্ষিত হইয়া থাকে | তদীয় স্বৃত্রের মধ্যেই কুক-বংশ। 
অর্,ন, যুধিষ্ঠির, বান্ুদেব ও মহাভারতাদি নামের প্রসঙ্গ বা! ম্ুস্প্$ট 
নিদর্শন বিষ্যমান রহিয়াছে | 

ক্যতমন্ধ্জত্যিনহ্ব্যত্য ॥ (81১1১৪৪।) 
পাপ স্পা পাপ 

* *ভত্ধাস্্ব বশাবমা ঈহজ্যান্ন ম্যান” | 
শী 20৪ ০০৪70106079 207৪1 48180080019, [্বওুদ 39198) 
₹০1. []. [0]. 269, 270 ৪0০ 276. 

1 উদ্ধার ভারিখ উনবিংশ সংবতসর বলির] লিখিত আছে | টি প্রচ 

শিত সংবৎ হইলে লাতাততর থৃষ্টান্ঘ এবং বল্পভি অব হইলে তিন শত পাই- 
ত্রিশ খষ্টান্দ হয়| 

1 হান বন জস মীনগল তযদহোদত 4 % সী ঈ% ১ % খাসান 

জন্কঘ জললীজত ঘন্ধং (আছি 2) অবারি হালা অহিঘ ঘদলিজঘ | 
' ক্লামঃ কেশব। অর্জ্ম ও ভীমসেমের তুল্য পরাকমশালী ৯ ৯+৯%৯%| 
পভাঁগঃ নহুনঃ জনমেজর়) পকারি অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য॥ যযাতি ও বলরামের তুল) 

তেঙন্বী| ০০00910110৩ 7077927 73800 01009 13078] 4১98০ 
90৫01665901. 9, 1), 4]. | 
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, গ্কষি) অস্বক, রফি) কুক এই সমস্ত বংশ-বাঁচক শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 

আগ.ছয়) যেমন বাসুদেব, নাকুল, সাহছদেব ইত্যাদি। 

বান্তবনাজনাব্া ত্তুন্। (81৩৯৮) 

বান্ুদেব ও অর্জন এই ছুই শবের পর ষষ্ঠার্থে বুন্ আঁদেশ হয়; 

ঘেমন বান্ছদেবের প্রতি যাছার ভক্তি, সে বাস্মদেবক, এবং অঙ্জ্নের 
প্রতি যাহার ভক্তি, সে অর্জ,নক। 

নন্ডান্ নীন্ত্াপনাক্হততীজ্বাত্বলানাব্বাাহনাহনস্টিস্থিতব- 

হীহবসন্ত্র মূ। (৬২1৩৮) 
ব্রীছি, অপরাছু, গৃ্টী, ঘাঁন, জীবাল; ভীরঃ ভাঁরত, ছৈলিহিল, ব্েরব, 

প্রবন্ধ এই দশ শব পরে থাকিলেঃ তাছাঁদের পূর্বে মহৎ শব সংযুক্ত হয়ঃ 
যেমন মহাব্রীহি। মহাপরাহ্, মহাভারত * ইত্যাদি | 

নব্লাজ্লদাজইকানাষনালন্তুলি নন্ধুনব্বনদৃবননদ্বননঙ্গ- 
লাম সজল | (৬।৩।৭৫)) 

মআ্রাজ$ মপাত্, নবেদল্। নীসত্যা, নয়ুচি, নকুল নখ, নপুংলকঃ 
সক্ষত্র, মত্র, নাক এই সকল শব্দের প্রুতি-ভূত নএঞ. অর্থাৎ নিষেধার্থক 
মকারের লোপ হয় না ॥ যেমন যার কুল নাই, সে নকুল ইত্যাদি) 

ননিত্বঘিষ্া ব্যহত | (৮৩1৯৫) 
গবি ও যুধি শব্দের উত্তর স্থির শব্দের সকীর স্থানে যকারের আদেশ 

হয়; যেমন গবিষ্ঠির ও যুধিষ্ঠির | 
_ এই কয়েকটি স্তরের মধ্যে দ্বিতীয় স্থত্রে প্রকাশ করিতেছে, পাণিনির 

লময়ে অর্থাৎ ভাদৃশ পূর্বকাঁলেও অঙ্জ্ন ও বান্থদেব পুঁজীম্পদ ও আদ্ধা 
স্পদ এবং সুতরাং পুর্র্বকাঁলীন মহাপুকষ বলিয়া পরিশণিত ছিলেন। 
পাশিনি-্থত্রের ব্যাখ্যাতে উল্লিখিত সমুদায় নাম এবং ভীম, সছদেব, কুন্তী, 

সপ অপি ডি অপ বউ ০০ 

* ভ্ীমান্ বেবের এক্ছলের মাঁতাঁরত শবকটি ভরত-কুলোভ্ব প্রধান ব্যভি- 
বাঁক বলির বিবেচ”1 করিয়াছেন। (71500 01 1750181) 101690009 
8780818650 ঠঠ থা) 900. 718012059) 0, 185.) ইহা হইলে, যহাতারতে 
বর্ণিভ. ভার়ড-বংশের বিষয় পাঁখিনির সময়ে ুপ্রিদ্ধ ছিল ইছাঁই দির রা 
ঞই ছে উদ্ধত কর্িষার উদেশ্য যনে করিতে হইবে । 



১০৪ ভারতবধায় উপান্্-সম্প্রদায়। 

মাত্র ও সুভদ্ার নাম ও ভারত-সংগ্রামের বিষয় সল্প লিখিত আছে, *। 
ফলতঃ পাঁণিনি ব্যাকরণ পাঠ করিয়? গেলে, তাহ রচিত হইবার সময়ে 
মহাভারতীয় যূল উপাখ্যানটি একটি লৌক-প্রসিদ্ধ পুরাতন কথা বলিয়। 
প্রচলিত ছিল ইহ! স্বতই প্রতীয়মান হইতে থাকে। 

পতঞ্লি এ পাণিনি-স্থত্রের মহাভাষোর মধ্যে নকুল, সহ্থদেব, ভীম- 
সেন, হূঃশীসন ও হুর্যোঠধনের নাম লিখিয়! শিয়াছেন 1 | তিনি ভীম, 
নকুল ও সহদেবকে কুক-বংশীয় এবং যুধিষ্ঠিরকে অর্জনের “জ্যেষ্ঠ সহোদর 
বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন 1 উাছার সময়ে এ সমন্ত ব্যক্তির নাম সর্বর- 
দোঁক-প্রনিদ্ধ ছিল এইরূপ প্রকাশ করিয়! শিয়াছেন খু | কেবল কৌঠরব 
ও পাঁগুবগণের নামোলেখ করিয়! নিরন্ত ছন নাই; ভারত-যুদ্ধের বিষয়ও 

কীর্তন করিয়াছেন । 
সা ৯. 

ঘল্মব্য সক জুববী ত্ত্বন্দ। (৩।২।১১৮ হুত্রের ভাষ্য ) 

কুক-বংশীয়ের। ন্তায়-সঙ্গত যুদ্ধ করিয়াছিলেন | 
এইরূপ প্রচুর প্রমাণ ব্যতিরেকে, মহাঁভাষ্যের মধ্যে একটি স্থলে $ 

্রস্থ-বিশেষ হইতে উদ্ধত ও পাগুৰ-যুদ্ধের বর্ণনাত্বক একটি বাক্য পঞ্থ- 
ছন্দে রচিত দেখিয়া, রামরুফঃগোপাল ভাগ্ারকর বিবেচন। করিয়াছেন, 
পতগ্রলির সময়ে মহাভারতীয় উপাখ্যান বিষয়ক কাব্য-বিশেষ বিদ্যমান 
ছিল, তীহ' ছইতে তিনি উক্ত চরণটি উদ্ধত করেন| সে চরণটি এই, 

'্মঘিন্বিলীতীও ৃত্বঘাহ দাফ্তব্ূ। 
খা হস্তে করিয়! পাগুবের পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ গমন করিয়াছিলেন || 

এ মছাঁভাষ্য-রচয়িতা মন্ছাভারতীয় উপাখ্যান বিষয়ক গ্রন্ম-বিশেষ অব- 
গত ছিলেন এমন নয়, যেমন, তৈতিরীয় আরণ্যকে ও সামবিধান ব্রাহ্মণে 

সক পপ পপ পাশ 

% পাপিনি ০ ১৭৬ ও ১৭৭ ৪/১1১১৪।| ৪1২৫৬ ॥ ৪/৩৮৭॥ 
৬/১২৫|। পঁ ৪) ১১ ৪ এবং ৩৯ ৩; ১ সংখাক পাপিনি-স্ৃত্রের ভাষ্য | 

[২২১৩৪ সংখ্যক পাঁণিনি-স্তৃত্রের ভাঁষ্যে | 

থা ৮১১১৫ সংখ্যক পাপিনি-স্বাত্ের তাষ্ে | 

$ পাণিনির দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাঁদের চব্বিশ শৃত্রের ভাষো | 
| পতঞ্জলির ও তাঁহার পূর্বতন গ্রস্থকার-নিশেষের গ্রচ্ছে পাওৰ শব দেখিতে 

পাঁওয়! বাইতেছে | কাত্যারনও পাঁঙড ও পা -সন্তান-বাঁচক পাঁঙয শব্ধ ব্যবছার 

 ফরিয়াছেদ | কিন্ত পাপিনি-সৃত্রে পাও ও পাগুব নাগ বিদামাদ নাই | বেদ 

আছে কুরু ও ভারত-বংশীরদিগের নাম লন্গিবে শিত আছে, কিন্তু পাঁওৰ দান 

ফেবিতে। পাওয়া! যাঃ না| উছাতে কুরু-পাঁওবের যুদ্ধ-প্ীসঙ্গও দুষ্ট গর ন | 

--]8051167158001608 99035016 [406800 2) 44. 
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সগ্গিবিষ ব্যাস পারাশর্্য, শব্দ দৃষ্টে প্রতীতি হয়, ভাদৃশ প্রাচীন প্রস্থ 
কারেরাও ব্যাস-সংক্রান্ত কথ! জানিতেন, সেইরূপ, এঁ ভাষ্যের অন্তর্গত 

বোৌদ্ধ-গ্রন্থকাঁরের] পাণ্ডৰ নাঁমে পর্রত-বাসী একটি জাতির নাঁম উল্লেখ 

করিয়। শিয়াছেন ; তাছার! উজ্জরিনী ও কোঁশল-বাসীদেয শত্রু ছিল | (চড১০:৪ 

শত 17115109750005 1878) 1১, 185.) মহাভারতে পাগুবদ্দিগকষে ছক্তিনাপুর- 
বাঁপী বলিক্ষা বর্ণন কর] হইয়াছে বটে, কিন্তু এ গ্রস্থেরও ক্ছল-বিশেষে লিখিভ 

আছেঃ প্রথমে তীহার| হিমালয় পর্ধতে থাকিয়া পরিবদ্থিত হন । 

হক নাকী: ্তরাঃ সন্ত ই্তৃন্লা বতানকাঃ | % % ৯ 

ক + নিন্জপালাধা নম ত্ব্স উনবর নিত ॥ 

আদিপর্ব | ১২৪। ২৭--২৯| 
এই রূপে, পার দেব-দত পাঁচটি মছাবল পুত্র ৯ % % সেই পবিত্র হিমাঁশর 

পর্বতে পরিবদ্ধিত হইতে থাকেন। 

প্রিনি ও লোৌলিনস নামে শ্রী গ্রস্থকাঁরের ভাঁরভবর্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে 

বাহলীক দেশের উত্তরাংশে সোঁগডিয়েনা দেশের একটি নগরের নাম পাঁওা 

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সিন্ধু নদীর ুখ-সমীপস্ছ জাতি-বিশেষকেও 
পাণ্য বন্যা লিখিয়া শিয়াছেন | ডূগোলৰিৎ টলেমি পাণ্ নামক লোঁক- 

বিশেষকে বিতক্ত| নদীর সমীপস্ছ বলিক়| কীর্তন করিয়াছেন | কাঁত্যায়ন একটি 

পাশিনিস্থত্রের বার্তিকে পাও. হইতে পাঙ্য শক নিষ্পন্ন করিয়াছেন * | লক্গীধর 
শ্বরৃত্ত বড়তাষাচন্দ্রিকার মধ্যে কেক বাঁহ্লীকাদি উত্তয় দিকন্ছ কতকগুলি 
জনপদের সহিত পাঁ্য দেশের নাষ উল্লেখ করিয়াছেন এবং সে লমুদার়কে 
পিশাচ অর্থাৎ অসভ্য দেশ-বিশেষ বলির। কীর্তন করিয়া শিয়াছেন | 

“মাহ ববনা্ীদধ ₹ * * * হলি দাই: ত্: ।? 

হরিবংশে দক্ষিণ দিকম্ছ চোল কেরলাদদির লহ্ছিত পাঁও্য দেশের নাঁম উল্লিখিত 

আছে | (হরিবংশ, ৩২অ, ১২৪ শ্লে।]) অতএব উছ| দক্ষিপাপথের অন্তর্গত পাও 
দেশ | জনাব উইলদন্ বিবেচন। করেন, এ জাতীয় লোঁক প্রথমে সোগডিয়েন 
দেশের অধিবাসী ছিল ॥) তথ হে ক্রমশ ভারতবর্ষে আসিয়া বাঁস 
করে এবং উ-রোত্তর & সমস্ত ভিন্ব ভিন্ন স্থানে অধিবান করিক়। পশ্চাৎ হক্িনা- 
পুর-বামী হয়) ও অবশেষে দক্ষিণাঁপথে গিয়াপাণ্ডা রাঙ্গয সংস্থাপন করে | 
818010 768681076ম) 9০1. সুভ [07১, 95 5৫ 96. 

_. আাজতরজিনীর মতে) কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম রাজারা কুরু-বংশীয় | অতএব 
ভতপ্রদেশ হইতে পাঁগুবদের হত্তিনায় অলিয়! উপনিবেশ করা লঙ্তব | তাছাঁর। 
মধ্যদেশ-বাবী অথচ কিরূপে পাওব বলির পরিচিত হইলেন এই সমস্যা-পুরণা- 

* গাতে।ডাগ্ ব্য বাতিক 1 
১৪ 



১০১ ভারতবধূয় উপালক-সম্গ্রদায়। 

“ক বৈয়ানকি' শব্ধ পাঠে জীমিতে পারা যায়, পত্জলি ব্যাস- বিষগ্নক 
উপাধ্যানও জ্ঞাত ছিলেন ভাহা'র অন্দে মাই * | 

এই সমস্ত পর্যালোচনা! করিয়া দেখিলে, এইটি প্রতীয়মান. হইয়া উঠে 
ষে, পতগ্লি ও পাণিনির সময়ে মহাভারতের মূল রৃত্বাস্তটি একটি পুরাতন 
কথা বলিয়! প্রচলিত ছ্থিল। পাণিনি ব্যাকরণ-স্থাত্র ও কাত্যায়ন তাঙ্ছার 
ৰার্তিক করেন, এবং পতঞজলি এ উদ্ভয় লক্ষ্য করিয়! মহ্াভাষ্য প্রন্থুত 
কবির যান। পতঞ্জলি খ.পুঃ দ্বিতীয় শতাকীতে বিদ্াদান ছিলেম প'! 

পাপ তাপস 1 পাপা পিপি, 

ই কি পাঁও-পুজ পাৰ বলিয়া ক্রমশঃ একটি জনপ্রাবাদ প্রচারিত হইল? 
তীছাদের জম্ম-বত্রাত-ঘটিত গোলযোগ গ্রলিদ্ধই জাছে| লোকেও তাছাডে 
সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল তাছারও নিদর্শন পাওয়া বায! 

অহা স্িতমন: দাহত: হাঘ লহ্যনি খ্বাঘই। | 

আদপর্ব | ১১১৭ | 

অন্য অন্য লোকে বলিল; বনৃকাপ অতীত জইল) পাশ, প্রাণ ভ্যাথ করিয়া 
ছেম 5 অতএব ই”ছার! কিরূপে তদীয় পুজ হইতে পায়েন? 

ইম়ুর়োপীয় কোন কোন প্রধান শ্রস্থকার জন্মাঁদ করেন, পাও, ও পাগুব শক 
সংক্রান্ত কথাগুলি প্রথমকার মহাভারতে সাবিষ্ট ছিল ন1 )--1810011975 41005 

৩06 980০]0৮ [16986576) [)]), 44--45 দেখ | 

+ ০০1৪7115607 01 100180 111018601) 1 184 দেখ । 
কেবল হিন্দুর! নয় ছিন্দু-প্েধী তোদ্বেরাও ব্যাস নাষের মহিমা শশিকার, 

করিতে জ্রটি করেন নাই | তাহাদের বুদ্ধ দেবের একটি জশ্মান্তরীপ দা কষ, 

দিপা়ন। এটি কৃষ-ঘৈপায়ণের রূপান্তর বই আয় কিছুই নয় 11010. 
1 ১৩ পৃষ্ঠা দেখ | পতজ্ীংল যগংস্রাজ্যের মৌর্ধাবংশীয় রাজাদের বিষ 

খেকূপ লিখিয়াছেনসঈ, ভাছাতে বোধ হয়) তিনি সেই সমন্ত মৃপতিকে অথব। তশ্মধো 
কতকগুিকে পূর্বতন লোক বলিয়। জানিতেন 1 তীহায়া ধঃ পু) তিনশত 
পোনর হইতে খন পুঃ এক শত রচানন্বই বহলয় পথ্যন্ত রাজত্ব করেন | এ কখা- 
টির লি উদ্লিবিত অভিপ্রায় স্্তোভাবে লঙ্গত দেখা যাইতেছে | রাজতয়- 

জিনীর ১1১৭৬ শ্লোকে লিখিত আছে) কাস্রীযের রাজ! অতিযহ্থায় লযয়ে এ 

পর্যন্ত রাজ করেন | অতএব বে এবিবয়িয লহিতও & িদ্ধান্ের কিছুমাঞ্জ অল, 
উরি | মহাতাযোর রচনা-কালাট হন্দরগপ কৌশশ-করমে একরপ নির্ধারিত 

এত শিপ 

্ ঞ নিবে বিনা দন্ধব্যিনাং | 

৪1৩৯২ পাপিনি-সুের তা | 

শ্বর্ণাভিল বী বৌ বং শিরেরা দেব-প্রিিগ প্াছঠ কছেন। 

জপ পপ, পক ০০. ০৮৯টি শা সপ 

না 



উপজ্জমণিক1 1 রী ১৭ 

পাণিনি ভাদ্র বু পূর্বের লোঁক তাহার সন্দেছ নাই। হিন্দুজাতির 
প্রাচীন ইতিহাস সন্বন্ধে অনেক বিষয়েরই সময় দিরপণ করা হুঃসাধ্য ব! 
জামাধ্য ব্যাপার | পাঁণিনির সময়টিও তার মধ্যে পরিগণিভ | কথা- 
সরিৎসাগরে লিখিত আছে, পাঁণিমি ও কাত্যায়ন উভয়েই মহারাজ 
নদ্দের মমকালবর্তী ছিলেন নন্দ খ, পৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে ধগধ-রাজ্যে 
যাজত্ব করেন। অতএব এঁ কথাম্বনারে পাণিনিও সেই মদয়ে জীবিত: 
ছিলেন বলিতে হর়। একখানি উপাখ্যান-গ্রন্থের উপাধ্যাল-বিশেষের 
উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তটি করণ হইয়াছে । কিন্তু কাত্যায়ন যখন 
পাণিমি-স্থত্রের বাস্তিক অর্থাৎ অর্থ পরিষ্কার করেন, তখন পাণিনি ভাছার 
অপেক্ষায় পূর্ব্বভন লোক হুওয়? সর্ব(তোভাবে সম্ভব | কাভ্যায়নের পূর্বে 
পাণিনি-স্থাত্রের অর্থ-ম্বরূপ কতকগুলি পরিভাষ' প্রচলিত হয: কাত্যায়ন 

মধ্যে মধ্যে তাস্থ' উদ্ধত করিয়। যান্ন *! সেই সমস্ত পরিভাঁষা-রচক্িতা” 
দের নাম লুপ্ত ছইয়। খিয়াছে। কাত্যায়মও তাহা! অবশীত ছিলেন ন! | 
গত এব উীহ্থার সময়েও সে সমুদয় পুরাতন বলিয়া গণ্য হুছয়াছিল। 
অতধব পাঁণিনির ঠিক পরেই ষে কাত্ায়ন বান্তিক করেন এমন নয় ॥ 
সতাছার পূর্ব্বে এ সমন্ত পরিভাঁষ! বিরচিত হয়| ই! হুইলে এ উভ- 
য়কে কোন মতেই মমকালবর্তাঁ বলিয়। বিবেচন। কর ষায় না। কথামরিৎ- 
লাশরের বচনানুসারে তাহার অন্যথ] স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই! 
লং্কৃত গ্রস্থকারেরা ও বিশেষডঃ উপন্যাস-রচয়িতার ভিন্ন ভিন্ন সময়ের 

ছইলেও) ভাঁছা একেবারে আবিসম্বাদিত নাই। জীবান্ বেবের্ তায় তবর্ধীর জানেক 
বিষয়েরই প্রাচ। শত-সপ্ভাবনার প্রতিক পক্ষে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রি 

্মাছেন | তিনি এবং বর্মেল, গু ঞঁং রন্থকে এক খালি অগপ্রাচীন সহগ্রহ-পুপ্তক ও 

এমন কি, গুষ্টান্ধের লগ্রম ব! অষ্টম শতাব্দীতে সংকলিত বলিয়া ব্যক্ত করিপ্ব- 

ছেদ | এই শেঘোজ্ কথাটির তো কিছুমাত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া বায় ন! | 
জীমান কিল্হর্ন ও রামরুফ গোপাল তাণ্ডারকর তাছা দের যুক্িুলি একাদি- 

ক্রমে পর্যালোচনা করিয়া সতেজ তাঁবে উত্তর প্রদাষ করিয়াছেন | এ্রইপ্রকারে 
(বিষয়ে অনেক দিন ব্যাপিয়। উভয় পক্ষের বাঁদাসুবাদ চলিয়া আলিয়াছে /-- 
100190 ১০৮02 48086 1876) 70. 241-251৯ 106০920097 1876% 
[ 345-850. 06০৮৩: 1871. 00 301-307, চ001701018 70৪৪7 92 
চ8057508 200 05001811 [09০900097 1876 এই সমন্ত দেখিও | 

ষ্ বেমস ১1১/৬৫ পাশিনিনৃত্রের বার্তিকে উজ্ত *নানর্থকে অলে!অন্ত্যবিধি: 
ইত্যাদি পারভাব1| 

০৯০০ 

০ জড় ০০ 09800015.0800] ০ 0মহাগাজিতজ 0:91. 



১৪৮ তাঁর তবধীয় উপাঁনক-সম্প্রদায় | 

ব্ক্তিদিগীকে একত্র মিলিত ও পরস্পর সাক্ষাৎ. করাইয়! দেন এবিষয়ের 
উদ্দীছরণের অসস্ভাঁব নাই । শ্ীমান্ গৌল্ড্ম্ টুকর্ পাঁণিনিকে কাত্যায়ন 
অপেক্ষা! বনু পূর্বের লৌক এবং এমন কি, বৌদবধর্ম-প্রাচারেরও পূর্বকালীন 
মনুষ্য বলিয়া ধিবেচম] করিয়াছেম। 

পাণিনির সময়ে যে সকল শব্দরূপ প্রচলিভ ছিলি, কাত্যায়নের পূর্ষে 
ভাঙার মধ্যে কতকগুলি অপ্রচলিত বা অশুদ্ধ বলির! গীণা হয়; যেমন 
বাঁগয়, তয় ও ক্লীবলিঙ্গ-বাচক একতরদ্ * | পাঁণিনির সময়ে ষে শব্দের 
যে অর্থ প্রচলিত ছিল, কাত্যায়নের পূর্বে তাঙ্থার মধ্যে কতকগুলির অর্থাস্তর 
উপাস্থিত হয় 7 যেমন ভক্ষ্য ও পেয় উভয় অর্থে ভক্ষ্য শব্দ প'1 পাগিনির 
সময়ে প্রচলিত অনেক শব্দ ও শব্দার্থ কাভ্যায়নের সময় মধ্যে অব্যবছার্ধ্য 

হইর় যায় ; যেমন ভক্ষণার্থ প্রত্যবসান শব্দ 2, বেদমন্ত্র-বাচক ধষি শব খাঃ 
ধাত্বিকবাচক হোত্র শব$। কাত্যায়নের সময়ে কোন কোনঃপ্রচলিত শাস্্ই 

পাণিনির সময় পর্য্স্ত প্রবর্তিত হয় নাই$ যেমন আরণ্যক || উপনিষদ্, 
বাজননেয়ি সংহিত ও শতপথব্রাঙ্ষণ | পাণিনি আরণাক ৪ উপনিষদ্ ৯৯ 
শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন + শীস্রবিশেষ বলিয়া ব্যক্ত করেন নাই | 
উহার সময়ে এ হই শান্ত প্রচলিত থাকিলে, ভাঙ্ছ। মা কর? কোনরূপেই 
সম্ভব নয় । এই অমন্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে পাণিনিকে কাত্যায়নের 
বু পুর্রের লোক বলিয়া সহজেই বিশ্বাস করিতে হয় । এমন কি শতী- 
খিক বৎমর অপেক্ষা অপ্প পুর্বের মনে করিতে পারা যায় না' পাশিনি* 
হ্ুত্রের কোন স্থানে বৌদ্ধধর্ম-প্রবর্তক শাক্য মুনির নাম উল্লিখিত নাই ! 
বৌদ্ধমতানুষায়ী মুক্তির নাম নির্বাণ। পাণিনি একটি সত্রে (অর্থাৎ ৮২1৫৪ 
স্থাত্রে। এ শব্দের অন্যরূপ অর্থ করেন? উল্লিখিত রূপ যুক্তি বলিয়া উল্লেখ 
করেম নাই | তীহাঁর সহরে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ধাকিলে, তাস! না করা 
কোন মতেই অস্তব নয় বোদ্ধশাস্ত্রোক্ত নির্ব্ধাণটি ব্লীবলিঙক্গ-বাচক বিশেষ্য- 
পদ, কিন্তু পাশিনি-প্রোক্ত দির্ববাণ শব্দটি ত্রিলিজ-বাঁচক বিশেষণ | 
অতএব ভীঙ্াকে এ ধর্-প্রচলনের অর্থাৎ খ, পৃঃ পঞ্চম শতা্দীর পূর্ব- 
তন লোক বলিয়া বিবেচন1 করাই ুক্তি-সিদ্ধ বোধ হয়| পাপা 

: * পাপিনি-সুজ। 1১২৫ ও ৮8861 ৭৩৬৯1 2৪৭৬ 
খা 818৪ 1১৯৬। $ ৫1১1 ১৩৫ 

| এই পুল্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৮৩ পৃষ্ঠা যি 

+% ৯ পাপিনিশ্্তর 1 %181৯1 

111 610866059০8 8180855-121170-906%) 0৫607০6 0 112-140. 



উপক্রমণিকা॥ ১০৭৯ 

বা! হউক, খ, পু পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাঁভীরতের মূল 
উপাধ্যানটি ও পুরাতন উপাখ্যান বলিয়! প্রচলিত ছিল এ কথা 
অক্রেশেই স্বীকার করা যায়। পূর্বেও মিশেস্থিনিজ, ভারতবর্ষীয় মহা- 
ফাব্য-কীর্তনের বিষয় যাহ! লিখি গিয়াছেন, তাহাতে ইচ্ছার সম্পর্ণ 

পৌোষকত। করিয়! দিতেছে * | ইছ1 হইলে আদিম মহাভারতের বয়ংক্রেম 
চব্বিশ বা পঁচিশ শত বৎলর অপেক্ষা হ্যন হয় না। 

উল্লিখিত বৈয়াকরণ কাত্যায়নই কল্পস্থত্রকীর কাঁত্যায়ন। তিনি 
যেমন পাঁণিনিহ্বত্রের বাতিক করেন? সেইরূপ কল্পস্থৃত্র প্রভৃতি অন্যান্য 
অনেক পুস্তকও প্রস্তুত করিয়! যান এইরূপ লিখিত আছে। পণ্ডিত” 
মমাজেও তাছ। স্বীকৃত হইয়া থাকে । ষড়গুকশিষ্য কাত্যায়ন-কত 
সর্ব নুক্র মুনির বিবরণে লিখিয় গিয়াছেন, 

চে 

জান্সা্নস্তলিনল নবীহ্ঘন্ধলল নত ॥ 

ঘীনক্জীর্ব বব হ্ঘক্জ লক্ভিচ্গহ্ঘ লিজ লঙ্া | 

বারযাম্থাশন্ধ সু অন্তচ্নক্যোলন তব ॥ 

্বন্তধাহ্হ্যন্ধ বনি স্তাজ্জাহনন্তুক্ন্ধ | 
ব্বঘিচ্মঘানন্ধাত্ছাশরল্নবীব্মন্ধবিল্ম্লি: ॥ 
নাজিলা ভ্ুন্রজন্যাল্সান্তঘন্সন্অষ্ জাহজ; | 

ক্যনয্য জন্লী স্বীব্ধানা আআজলালা তব জাবন্ধ: ॥ 
৩» বত এ 

ম্মঘঅলধ্যা লিজ অঃ ভ্যক্যব্ষ লাম্কজাহিজা; | 

নন্থাবাক্বিজনীন্ধাহ: দাথ্যিবীঅনন্থাস্থার ॥ 

কাত্যা়ন মুনি ত্রয়োদশ খানি স্থত্র-্রন্থ স্বীকার করেন; তঙ্বধো 
দশখানি শেৌঁনকের কৃত ও তিনখামি তদীয় শিষ্য আর্বলায়নের 1 প্রণীত। 
দ্বাদশ-অধ:4-বিশিষ স্থত্র। চারি-অধ্যায়-বিশিউ গৃাস্থত্র এবং চতুর্থ 
আরণ্যক এই তিন প্রকার গ্রন্থ আশ্্বলায়নের কত | শৌনক ও. তদীর 

৮৩ পৃষ্ঠাদেখ। 
1 লন র শী হানা জান: ॥ 

ন্ নন স্ব: তন জক্যা নার ॥ 
| তিনি বড়, গুরুশিষ)1.. 



১১৬ ভারতবধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

শিষা আশ্বলায়নের ত্রয়োদশ খামি গ্রন্থ অবগত হইয়া, কাত্যায়ন ঘুনি 
্বাক্ষিন নামক শুক-যজুকবর্বদী আচার্য দিগের স্ৃত্র সমুদয়। সামবেদের উপ- 
গ্রন্থ, স্মতির মোক, * * * অধর্বগদিশের সমাক্ ব্রন্ষকারিকা এবং 
পাঁণনি-হৃত্র-রূপ যহানল'গরের পে'ত-ন্দরপ মহ্বাবাহিক প্রস্তুত করেম। 

ইন্থাতে স্পঙ্$় দেখিতে পাওয়া য ইতেছে, আশ্বলারন কাত্যায়নের পূর্ধ্- 
ভন লোক। অশ্রে শৌনক, পরে আশ্বলায়ন, অনন্তর কাত্যায়ন কষ্পন্থত্র 
রচনা! করেম। যদি কাত্যায়ন খূ, পূ, চতুর্থ শতাব্দীর লোক হছন। তাছা! ছইলে 
আশ্বপ্লায়নকে তদপেক্ষা প্রংচীন বলিতে হইবে | কভ প্রাচীন, তা! নিম্টয় 
বলা যায় না। চরক* ও রহঙ্গেবতাঁদি অপেক্ষারুত প্রাচীন গ্রন্থে আশ্বলা- 
'য়নের নাম উল্লিখিত আছে | ধথেদ প্রাতিশাখ্য অশ্ব লীয়ন-ওক শৌনকের 
প্রণ'ত বলিয়া কসরত এহিয়াছে | শন্থ-বিবেষের স্থানে স্থানে আশ্বলায়ম- 

ব্রাহ্মণ নামক ব্রাঙ্গণ-বিশেষের বচন উদ্ধত হুইযান্ে। একখানি আরণ্াকের 
মাম আশ্বলীয়ন-আরগ্যকপ | এই সমন প্রমাগানুলসারে, আশম্বলায়নকে 

একটি সমধিক প্রাচীন গ্রস্থৃকার বলিয়া প্রভীতি কষম্থে। কিন্তু পাণিনির 

সময় পর্যন্ত আরণ্যক-শাঙ্সের স্কট ছয় নাই | অতএব পাঁণিনিকে এ 
অ'রণ্যক রচয়্িত' শার্বলায়ন অপেক্ষা পূর্স্তন লোক বলিয়া মনে হয়| 
কিস অধিক পূর্বঠনও বোধ হয় না! পাণিনি তদীর গুক শোঁলকের নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন ধু । ইহা! হইলে পীণিনি ও আশশ্বলায়ন উভয়কে 

প্রায় সমকা'লবর্তা বলিয়া বিবেচনা করিতে ছয় । তবে আম্বলায়ন কিছু 
পরে প্রাহ্ভূতি হইয়া খাকিবেন। সেই আশ্বলায়ন গৃষ্থস্থত্রের মধ্যে 
মহাভারতের নাষোলেখ করিয়া গিয়াঞছেন | উপনয়ন-কালে যদ্ঞোপবীত 
গ্রহণ করিবার সময় ধবিদতণের ভূত্ত-নাধন করিবার ব্যবস্থা অছে, 
তাহার মধ্যে অন্ত অঠ খষির নছিত ভারত বা মহাভারত-ধর্ধা চার্য্যগাণের 

মাম নগ্লিবেশিত হুইয়াছে। 

৬ ঞ্ ব্ন্বঈ মিলির হজ্য(হলদতরস্তুবলাজ্মলাহলঘন্ীন্বাক্যী; $ 
৪৮ % 9 বত্বান্ম সামার ভন হঘল্তিনি। 

আশ্বলায়ন-গৃছ্যন্থত্র। ৩1৪ 

ক চয়কদংছিত] | ১জ) ৭ শ্রোক | | | | 

শী এজরেগ জরণাক পাঁচ ভাগে বিভক্ত) টার ্ দ তাগ আশ্মলায়ব* 

জারপাক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । | 

| প্রধম ভাগে প্রকাশিত উপক্রষ শিকার ৮৬ পৃষ্ঠ! | 

. শব এই পুত্তকের, প্রথম ভাগে প্রকীপিক উপকেদ পিকাছিণের ৬১পৃহ1 দেখ ॥ 

$ আশ্বনায়নননুঝের কোঁদ .কোন পুর্তকে গছাতাযতাচার্য বদির! লিখি 
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। পন্ত। ক্ষৈমিনি, বৈশম্পায়ন, পৈলঙগৃত্রত'ষা, ভাত -ধর্্বচার্ধ্য এবং 
অন্যান্য যত আশচার্ধ্য সকলে তৃপ্ত হউন । 
 ভারত-বক্তা। বলিয় কীতিত এ বৈশম্পী”নের নাম লাংখ্যণচম-ঠতাহাত্েও 
উল্লিখিত আছে! কপ্পন্বত্র বৈদ্দিক ধর্মে বিবরণ-বষষক | পম্চ+€ দষ 

হষ্ঠাবে বর্তম'ন মন্ধাভারতে তাহার সহিত অনানপ নভনতর ধর্ম-বিবরণ যিশ্রিত 

রহিয়াছে | অতএব কষ্পন্থত্রকাক আর্বলায়নে টল্লিতিত মহাভারত এক্ণ- 

কার এই রদাকার প্রচলত মন্থাভীরত বোধ ছস না তাব ইহার অন্তর্নি 
বিষ ধাকিতে পারে [ তাঙ্াই ক্রমাগাত পরিবর্দিত ও হৃতন হৃতন মং কলিত 

বিষয়ের সঞ্চিত সংযোজিত হইয়া এরূপ অবস্থ! গ্রগু কইয়! থাকিবে ক | 
আশ্বলায়নের সময় অপেক্ষা অনেকানেক অপ্রাচীমতর ঘটনা ঈছার মধ্যে 
সন্বিবেশিত দেখা যায়! ম্যুনাধিক দুই সহত্র বৎসর পর্ব-ঘটিত অখব! তাদ- 
পেক্ষাও অপ্রাচীন অনেক বিষয় ইক্গতে প্রক্ষিপ্ত ছইয়াছে। মন্কাভরতের 
মধ্যে যবন-জ্গাতি * যবন-ভূমির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দণখতে পাওয়া যাষ "| 
এমন কি, ভারভ-যুদ্ধে শক ও যবন সৈনা কৃকটসনোর মদে স্বেশিত হয় 
ধলিয়। বর্ণিত হইয়'ছে | যবনন্দগের সণ্ছত অ'লাপ শরিচষ ও বিশেষ- 
রূপ ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে গ্রন্থের মধ্যে এরূপ বর্ণন কর! সম্গব ছয় না। 
কেবল আত্মীয়তা & ঘনিষ্ঠতা নয়, বচন-বিশেষে পরস্পর প্রতিফুলতারও 
ঘল্পেক মিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় । 

জাজ্ীলহাজ: হান: হাজ্মনন্য অস্কার: । 

ব্বনন জন্যত্রানান্ব অজনানজ হব্র ত্র: ॥ 

সভাপব্ধ | ৪1২২1 

কাশ্বোজরাঁজ কমঠ ও মহাবল কম্পন (রাজন্থয় যজ্জের সভায় উপ- 

আছে 1--8101195 21701900 30058716 15160705751), 42-742 দেখ । 
সঁ উমান্ যুস্র্ "লেন, পাপিন ঝাঁকরণে পাণ্ড, ও পাশ? শঙ্ছদ ফিদাশান 

মাই 7 অডএব তাঙার সমকাল অএবা কিছু অগ্রে পশ্চাৎ জীবিও আশ্বলারনের 

গ্রন্থে যে মছাড রতের নাম লাখত আছে, তাহ একপকার দাতার তয় সহ 

অবশ্যই (ডি হইবে (4, 9. [১ 119: 44 004 45.) জীবানু বেবের্ এ জব্ব- 
ললার়নেদুক ম্[তারঙকে ব্যান মঙ্জানারতের ঘুল স্বরূপ একখানি অজ রূপ 
পন্থু, বলিষ্ক। বিবেডন1 করিয়াছেন 1 4. এ [505865/2 
8978৯... 67, 

: লক গু, হয এ ২৬ )৫* জর ১৪ ১০০ ১ | ঈদ পর্ব? 
১৯৬ খা) & | জামেরিক পার্ম। ৭৩ কা) ২৭] ৃ ও 



5১২ ভারতবর্ধীয় উপাঁধক-সম্প্রদায়। 

স্থিত হন)! কম্পন রাজ! একাকী ববনদিশীকে সতভ যুদ্ধে কল্পমাণ কারিয়া 
ছিলেন। 

এই বচনটি িম্-যবনের ষন্ধ-ধটনার বিজ্ঞাপক বোধ হয়| পূর্ব্বকানে 
ভারতবর্ষীয়ের! গ্রীকৃদ্দিগাকেষ্ট যবন বলিয়া জ্ানিতেন *| ভারতবর্ষের 

প্পীপিপাসপানপসপাগাশিপপ সপ 

*. ইদানীত্তন লংশ্যভ প্রন্থকান্রো পাঠান আরব, তুর্ক প্রভৃতি সকল 
জাতীয় মোঁসল ম+নদিগকে বরন বলিয়। উল্লেখ ক'রয়াছেন | কিন্তু মো; লমান- 

ধর্মঘ-প্রনর্তনের পুর্বকাঁলীন রাময়ণ মছাভারতাদি অনেকাঁনেক গ্রন্থে জাতি- 
বিশেষকে যবন বলা হইয়াছে | অতএব সে ষবন কদাচ মোসলমান্ হইতে 

পারে না | কৌদ্ধধর্্াবললম্বী অশোক রাজ] স্থানে চ্ছানে কতকগুলি অনুশসন- 

পত্ত ধোদিত করিয়া দেন ; তাছার মধ্যে লিখিত আছে, 

“ক্লিতীক্জী লাম হীন জাজত্র ঘাণি নধ আন্িত্বধাত ঘাজন্লা আজান বনা- 

নফ্নিযঘ ছিবতাদ্িলীতরপী ই শ্থিজধিজা কনা ।” 

অভ্ভিয়োক নামক যোন রাঁজার রাজ্যে ভদশর সামন্তের] রাজ্য করিতেন, 

সেই রাজা পর্য্যন্ত সর্ববত্জ দেব-প্রিয় পিয়দ সি আশোক রাঁজায় ছই প্রকার চিকি€স। 

স্থাপিত হইল * | 

গ্রীক ও পারলিক ইতিছাঁসে এই ( অর্থাৎ 41000010005) নামে একটি প্রীকৃ 
রাজার রাজত্ব-বিররণ লক্গিবেশিত আছে | ভাছার রাজত্ব-কাল ও তংসংক্রাত্ত 

* জমান জেমৃল প্রিনলেশ, এই বাকোর এই রূপ অর্থ করিয়া বান।+(008281 

4.9. 1০. 74.) কিন্তু হ। ছঃ ডষ্ল্দ্ম ইহার কিছু অন্যথ। করি! ব্যাধ্য। 

করিয়াছেন উভয়ের ব্যাখ্যাতেই যোন অর্থাৎ যবন রাজা অন্তিষ্োক প্রীক রাজ! 

এন্টিয়োকস বশিয়া উক্ত হইয়াছে | পূর্নোজ অন্থশাসন-পত্র দেব-প্রিয় পিষদসির 
কৃত বলিক্া লিখিত আছে | উল্লিখিত প্রিন্সেপ, এ পত্রের অর্থোন্ডেদ করেন | 
তিনি এবং জমাল্ লেলেন্ প্রভৃতি অন্য অনা পঙিতেরা নানারূপ যুক্তি-সহকাঁরে 

এ পিয়দলিকে মগধ রাজোর অধীশ্বর অশোক রাজা বলিক্] এরূপ অবধায়ণ 

করেন | তাহাদের সেই অভিগ্রায্টি প্রথমাবর্ধি সর্বত্র পারত ছইয়া 

আলিয়াছে | মধো জমান্ হ। হ) উইল্সনূ লে বিষয়ে সংশক্স প্রকাশ করিয়া 
একটি প্রবন্ধ রচনা করেন 17108] 4881900 130019078 ০৪:)315 ০1. 

3011, 1850) 0 153-258 8000 ০1. সুভ 1856, 0, 357 96? 
দেখ | জীঘান্ কর্ন সেই সমন্ত লিপির পুনরায় অহ্বাঙ্গ করিয়াছেন | ভিনি 

ভাছ। অপোক রাঁজায় পত্র বলিয়া পিখিয়াছেন। কিন্ত্রী বৌদ্ধ শান্ত্ে ও অম্য জন্য 

স্থলে এ রাজার যেরূপ বর্ন আছে, ভাছাক্স নছিত অহ্শালন-পরোঃ-. 

অন্পোকে প্রক্কতি  বাবহীর পরস্পর ছি বলিত! নিশ্বাত করিয়াছেন ।-. 

[9৫150 &৪৪ণগঞাতে। ০. 111) 00,17787809 501, 02 251-2া6, 



উপক্রমণিকা। ৯১৩ 

প্রশ্চিমোত্তরাংশে বাঁহ্লীক অর্থাৎ বাল্থ্ প্রদেশে আীকৃদিখের একটি রাজ্য 
পল শীলা পিপি পাপা 

অন্য অন্য ব্যাপারের সহিত অশোক রাজার রাজত্ব কা কালা? দর এক্য করিক় এই 

স্থির করা ছইরাছে যে, অশোক রাজার অ্গুশালন-পত্রে এ শ্রীকৃ াজাই যোন 
রাজ! বলিক্লা লিখিত ছয় | কেবল এণ্টিয়োকস নয়) তৃরমায়েও আন্তিকোন, 
মকো! ও অলিকন্দসনরি নামে আর চারিটি রাজার উল্লেখ আছে | ইহারা 

টলেখি, এন্টিশ্সোনসও মেগেন, ও এলেগজেগুর্ নাঁদক ন্মপ্রসিদ্ধ গ্রীক রাজ! 

বই আঁর কেছই নয় উল্লিখিত তান্ুশানন-পত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রাকার 

প্রারুত অর্থাত দেশভাঁষাঁয় বিরচিত | প্রারুত ভাবার যোন শব্দ লংস্কত যবন 

শব্দেরই রূপান্তর | অশএব ভাঁরতবয় প্রাচীন শ্রস্থকাঁরের শ্ীকৃদিণকেই 

যবন বলি উল্লেখ করিয়াছেন ইছাঁতে আর সন্দেহ রক্কিল ন!| 
দ্বপ্রলিদ্ধ জ্যোতির্বর্বিৎ গর্গ যবনদ্িগকে জ্যোতিষ-শান্ে পারদশশ বলির! 

ৰর্গন করিয়াছেন | 

ক্র ব্ান্তি যবনান্ধীগ ঘম্সজ ক্বাহ্লনিত ক্যিনমূ | 

অরমিধন্ন$ণি ঘুভ্না নি গ্রনস্ীননিহৃত্িল: || 
গর্ণনংছিতা | 

যবনেয়া অবশ্যই জ্লে্ছ: তাহাদের মধ্যে এই শান সম্যকৃকূণপে প্রচলিত 

আছে; অতএব তাহারাঁও ধষির ন্যায় পূজিত ছইয্া থাকেন | ইছাতে জেযা!2- 
হস্ত দ্বিজ কেন না হইবেন ? 

এক প্দিকে শর্গ মুনি যেমন যদনদের যথেষ্ট প্রশংসা কারিক্ছেন, অপর দিকে 

সেইরূপ পুরাণ-বিশেষে গর্গোের সছিত যবন-জাতীর পতি-বিশেষের সমধিক 
খনিষ্ঠভার বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে |--বিবুঃপুরাণ | ৫ অংশ | ২৩ অধ্যায় | ১--৫ 
শ্লোক| 

ধাছারা ভূমণ্ডলের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবগত আছেন তাহার) অরেশেই 
বুঝিতে পারিবেন, শ্রীকেরাই এইরূপ জেযাতিষজ্ঞ ধবন জাতি হওয়া সর্্ঘতোভাবে 
শর্ভব | নংক্কূত শানে এব্ষয়ের আরও ডূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় | 

বরাহমিছ্ির-কৃত বৃছংসংহ্িতাদি গ্রন্থে পুলিশসিদ্ধান্তঃ রোমকসিদ্ধাস্ত ও 
মনিখধ নামে গ্্থ ও গ্রন্থকীবের নাম লিখিত আছে | পুলিশ নংস্কুত শব্দ নক; 
ছয় গ্বীকৃঃ নয় গ্লোমক | অল্বীরূনী তাঁহাকে গ্রীক বলয়! উল্লেখ করিয়াছেন | 
ভার একথানি গ্রন্থ মলিগ্থ-কৃত বলিয়! লিখিত কা? ছে একটি গ্রীকজ্যোতির্ষিদের 
নান মানদীথো ছিল | পূর্ববোজ্। মনিখ সেই মধূনীথো বলিয়। বিবেচিত হইল 
ছেন | দিন-গগনারস্ত-প্রনঙ্গে যবনপুর নাষে একটি নশরের নাম লিখিত 
আছে। জমান কর্ন্ বরাহমিছির প্রতি জ্যোভির্রিদের অভিপ্রায় আবলঙন 
পূর্বক উস! এলেখজেঝি | বলিয়া ঘিবেচনা করিয়াছেন | বয়াছমিছি-কৃত 
্বহতলহহিতা ছত্বিণটি, জী ক শব্ধ সিনে শি আছে / যেমন কির) ভাবি 

১৫ | 



১১৪ ভারতবধাঁয় উপানক-সম্প্রদাঁয়। 

অংস্কাপিত হয়। ডাহা কিয়ৎকাল ভারতবধ মধ্যে পঞ্জাব ও দক্ষিণে 

জিতুম) ছেলি। হিমু) কোঁণও ছোরা) কেন্দ্র) দ্রেক্সাণ) লিপু! অনকা, সুনফা। 

ইত্যাদি | বাঁদরায়ণের কত বলির লিখিত একখানি জাতকে আপোর্রিমঃ 
পণফর প্রতৃতি কঠকগুলি গুাক শব্দ বিদ্যমান আছে |-11:075500975 91 

1009 7170798 1)6701৮ 390160৮৮0৮1.) 67--55) 50158 

০০০৪1, 91. 14১0. 12154881500 ১০০৪৪ ০811001, ০161, 

7). 103 200 15705 12181800 60 (19 13711186১8010166 9£ ৮ 01500৬- 

10011)89) 00], 28) 29, 48) 01) 92 800 54. 

সমধিক প্রাচীন লংস্ষভ গ্রন্থে রাশিচক্রের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই | গা বিচক্ষণ 

জানল পণ্ডিত জমান লজ "মন্ গ্রীক ও সংস্কৃত শাস্থ্ো্ত রাশিচ্-ক্রুর 

ইতিবৃত পর্যালোচনা করিয়া] শ্ছির ক্রয়াছেন। হিন্দুরা শ্রীকর্দিগের নিকট এ 

বিষয় শিক্ষা) করেন| এইরূপ কারণবশতই ভারভ বয় গ্রস্থকায়ের। তাহাদের 

প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধ। প্রকাশ করিয়াছেন তাঞছার লন্দেহ নাই | বরাহমিছিয়-রুত 

একখাদি গ্রস্থের নামের অর্ধাংশ শ্রীক ভাষা । এখানির নাম ঘোরাশান্। 

ছোরাটি গ্রীক শব্দ। এ শাস্ত্রে তিনি গ্রহ ও রাশি সমুদায়ের শ্রীক্ মাম ব্যবহার 
করেন, গ্রহগণের পংল্ফূত নামের সথিত গ্রীক নাম প্রয়োগ করেন এবং রাশি- 
গণের গ্রীক নাম সংস্ক, ত ভাষার অনুবাদ করিয়া লিখেন ৯1-0205000028 

০121. 1, 9০00191৮১10. 72 00078 2151 0/01১97১ [1. 1. 14002৮/ত, 

]) 254. 

এক দিকে হিন্দুরা মেমন উদ্লখিত রূপে খগনদের অর্থাত শ্রীকদের নিকট 

্র্যোতিষ-ধিদ্যা-ব্ষয়ক উপদেশ গ্রহণের বিষয় স্বীকার করেন) ও নিজ গ্রন্থে 

প্রীক শক প্রয়োগ ও শ্রীক জেযতিষের অন্তর্গত বহুতর বিষয় সা্রবেশিত করিয়া 
যান) আর দিকে গ্রোকেরাও নেইরূপ স্পষ্টাঞ্ষরে লিখিয়া গিয়াছেনও হিন্দুর] গ্রীক, 

শানে সবিশেষ অদ্ধ, করেন ও ভচ্চশ্রেণীক্ষ ব্যক্তি সকলে উহ শিক্ষা করিয়া 
থাকেন শ' 1১৮ 0১০০5 1315007৮ 91 100120 15 00৮৪29) [5 252, 

এই লনভ্ত পর্যাালোচন; করিয়া দেখিলে) গর্গ মুনির পুক্গাম্পদ ও শ্রদ্ধাম্পদ 
জ্যোতির্কিং যবনের। যে গ্রীক জাতি এবং হ্গতরাং প্রাকৃত যোন ও লংস্ক ত 

দ জীমান্ লেনে অধারণ করেন? শ্ত্রীকদের রাশিচক্র-ব্ষয়ক জান খৃঃ পৃ, 
প্রথম শতাব্দীর পূর্বে সম্পুণ হয় নাই । আআঙুএব হিন্দুর। এ সময়ের কিছু পরে 

স্বীয় গ্রন্থে এ বিষয় সংগ্রহ করেন তাহার সন্দেছ নাই! ইছা হইলে, থৃষ্টাফের 

স্বন্ঠ শভাব্ধবীতে বিদ্যমান বরাছমিগ্রাদির পুস্তকে এ বিষয় সগ্িবেশিজ হও 

জর্ৰভ্ঞোভাবেই সম্ভব; কোন রূপেই জনঙ্গত নক | 

1 ফিলল টান নামক গ্রন্থকার ত্রীষ্টান্দের দ্বিতীর শতার্ীতে এপলোস্িঃন, 
নামক পরি ১-বিশেষের জীৰনচরিতের মধ্যে এই কথ। লিশিয়। ফাদ | 
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গুঙ্গরাট পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়। খাকে। এঁ গ্রীক্দিশেরই সিত হিন্দুদের 
আলাপ-পরিচয়, বিবাদ-বিসন্ব/দ ও আত্মীক্রতা-ঘনিষ্ঠতা সংঘটিত ছওষ। 
সম্ভব। নানা গ্রন্থে ববন ও কাদ্বোজের নাম একত্র লিখিত দেখা যায় | 
পূর্বোক্ত পিয়দদি রাজার অনুশান-পারেও উহাদের নাম এরূপ দৃউ 
হইয়া থাকে *। 

১১১ পৃষ্ঠায় উদ্ধত মহা'তাঁরতীয় শ্পৌোকে কাঁঞ্ছোজ-রাঁজের পরেই 
যবন-বৈরী কম্পনের নাম নন্নিবেশিত রহিয়াছে | কাম্বে'জের| ভারতবর্ষের 
পশ্চিমোতর প্রদেশীয় লোক "| অতএব ভীঙাঁকেও এী পর্দেশীর হ্ছপতি- 

পবন শকটি থে শ্রীকঙ্গাতি-প্রতিপাদক ইঙ্কাতে আর কিছুমাত্র সন্দেঙ্ন থাঁকে ন1। 

আযোনিক৭- দেশীয় স্ুবিখযাভ গ্রীক? দখের নাম সইডেই এই শব্দটি উৎপক্ 

ছইয়! থাকিবে | গিক্র ভাষায় উহাদের নাম যবন, পারলী ও আরবীতে যুনানী, 
এবং পারপীক দেশের প্রান কীলরূপ| শিল্পাপির ভাষায় যুনা বলির 

উল্লিখিত হইয়া! আগিয়াছে | দরাডুষ নামে প্রসিদ্ধ পারপীক নরপতি খ,পুঃ 

€২১ €ইতে ৪৮৫ বশুসর পধ্যন্ত রাজত্র করেন | তাছার সেনাদল মধ্যে ভারত- 

বর্ষীয় সৈন্য ল্গিবেশিত ছিল | অতএব যখন শ্রীকদের পারসীক ও ভারতব্ীয় 

নাঁম প্রায় একরপ, তখন এ ভারতবর্ষীয় উই পারসীকদের নিকট এ নামটি 
ভীঁবগত ছইয়া আসিয়াছে ইছাই সনধিক সম্ভব বেধ হয়| 

প্রীকদের পঞ্জীবাধিকারের উত্তর কাঁলে আরব ও পারলীৰ প্রভৃতি অন্য 
অন্য জাতি ও অনশেষে সকল জাতীয় মোসলমান্ এবং এমন কি মোলল্নান্- 
ধর্ম্ীবলম্বী ভ।রতবর্ষীয়েরাঁও যবন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে | কালিদাঁল পারলীক 
দ্রীলোৌকদিগকে যবনী বলিয়। কীর্তন করিয়াছেন | 

অবল'সদন্মানা বস্তুত ন বং) 

রঘুবহশ 181৬১ 

ভিনি যবনগণের শদ্য-পাঁন-নিবন্ধন মুখ-পদছ-রাঁগ সা করিতে পাঁরিলেন ন' | 
দশীকুমারচরিতের প্রথম ও চতুর্থ উচ্ছ্বাসে কাঁলষবনম্বীপ এবং ষষ্ঠ উচ্ছাস 

ধন ও ফবন-পোতের প্রসঙ্গ আছে | ১ *, উইলপন্ এ যবন-জাঁতি ও ববম- 
পৌোভকে আরব-জাতি ও খআরব-পোঁত বলিয়! বিবেচন| করিয়াছেন 1--1. 7. 

অন11800৪ 10061000607, (0 016 10238 [008৮ 01065 19071086৫ 

10 1015 [03525৯ 01. [.১ 1864) 0. 313. 

*:11861010081$1 :7560108000. 10 0000108118155 ০ 

ওএস) 1]. 247) 21. 001.১11067, 

পৃ এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রষণিকাঁধশের ৯ টি এবহ 
দ্বিতীয় অর্তাৎ এই ভাঁগের উপহমণিকাইশের ৮৭ পৃষ্ঠা দেখ |] শেখোজন পৃষ্ঠার 
কামোক্-বংশীয় বলি জাসুলিত ছিন্দুকুণ-নিবাঁপী ফৌযোজিঠ কাদতোজ) 



১০ ভাঁরতবধাঁয় উপাসক-সং্গ্রদায়। 

বিশেষ বিবেচনা করাই মহাভারত-রচয়িতাদিগের অভিপ্রেত হইবে | 
তাছ। হইলে তিমি যে যবন জাতির সহিত যুদ্ধ করেন, তাঁছার। এবং 
অন্যান্য স্থলে উল্লিখিত যবন-জাতীয়ের! এ দিকের এঁ বাহ্ুলীক রাজ্োর 
যবন অর্থাৎ গ্রীক ব্যতিরেকে অন্ত লোক হওয়া! অন্তব নয় এ রাজ্য খ,পু, 
প্রায় সার্ধা ছুই শত বৎসর হইতে খ, পু, স্থযনাধিক সাতান্ন বৎসর পর্যযস্ত 
বিদ্যমান ছিল। অতএব মহাভারতের অন্তর্গত যবন-সংক্রান্ত কথাশুলি 
এঁরূপ সময়ে অথবা উহ্ার কিছু পরে লিখিত হইয়াছে বলিতে হয় ৯1 

রামায়ণের ম্যায় মহাভারতেও স্থানে স্থানে শক ও পহ্গব নামক 

কামোজ প্রভ্তত নাযে পরচিত ষেলমচ্ভ লোকের বিষয় পিখিত হইয়াছে) তাঁছ- 
দের যধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে) তাছার। মোসলমান্দের রে 

কান্দাছারের লম্িছিত দেশ-িশেষ হইতে বছিক্ক ত ছইয়। এ পর্বতে গায়! ব 

করিতেছে ।--0100%] 1. 4& হি, ০. 13) 700 111)11105607)08 দন 

০], 2) [১- 3706. 

* কিন্তু এবাহলীক রাজ্য সংস্ছাপনের পূর্বেও শ্রীন্দিগের ভারতবর্ে 
শমনাগমন ছিল | শ্রীক রাজারা মগধ-রাজ্যাধিপতি মহারাজ চন্দ্রগুগ্ডাদির সতার 

বারস্বার দুত প্রেরণ করেন | গ্রীক নৃপত্ি লিলিউকস থ ষ্টাক-প্রবর্তনের প্রাঙ্গ তিন 
শত বহপর পূর্বে চক্দ্রঞণ্ডের ভাঙ্গ মিেস্ছিনিজ কে প্রেরণ করেন | পরে এন্টিয়োএ 

কস ডিইমখকস নামক এক ব্যক্তিকে এবং দ্বিতীয় টলেমি ডিক্োনিলিঃল কে ও 

বোধ হর বেলি? শন নামক জন্য এক দৃতকে এ চন্দ্রগুণ্রের পুজ অমিত্রযাতের 

নিকট পাঠাইয়া দেন | এপ্টিয়োঁকস একটি ভারতবর্ধীয় রাজার সহিত লন্ধিবন্ধন 
করেন | এ রাগ: হুভগলেন বলিয়া অস্থমিত হইয়াছেন | উল্লিখিত লিলিউ কল, 
চক্দ্রগুগুকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন | এ কন্যায় সহচর বা! পরিচারিকা স্বরূপ 

তাপয়াপর শ্রীকৃ স্ত্রীলোক মগধ রাঁজোর রাজধানী পাঁটলিপুজে আগমন 
করিক়্াছিশ তাঁহার সন্দেহ নাই | ভারতবর্ষের কোন কোঁন খোঁদিত লিপিতে 

ববনীগপকে অর্থাত গ্রীক যুবতীদিশকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান ক্ষরিনার বিষগ্ 
বর্ণিত রহিয়াছে |--(/ 00975 17, 1, 11091560195 0. 251. দেখ) অতএব 

বাঁহলীক-রাজ্য সংক্ছাপনের পূর্বেও শ্রীকদিগের লছিত হিন্দুদের আলাপ 
পরিচয় ও যনিষ্ঠত| ছিল তাঁছার সন্দেহ নাই | কিন্তু তারতবর্ধীয় সৈন্যের মধ্যে 
ঘীক লৈন্য লঙ্গিবেশীদি কতকগুলি বিষক্ষের কথ! নিকটন্ছ বাহুলীক রাজ্যের 
শ্রীকদিখের সহিত আলাপ পরিচয়ের বিজ্ঞাপক হওয়াই সর্ধতোভাবে সম্ভব | 
কাস্বোজাদি শবর নিকটে যবনদিগের নাঁম উল্লিখিত থাকতে; তাহাই লপ্রমাপ 
হইতেছে ইহ] পূর্বেই লিখিত ছইয়াছে। 
1 বভাপর্ব। ৩১ ১৭ ॥ ৫০ ২৩ 7 ১1 5৫ ও ১৬ ইতি 

১৯১ | 8 ভীম্বপর্ব | ৯| ৪8) 8৭ ও ৫১) 
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দুইটি জাতির প্রসঙ্গ অছে। যবন, কান্বোজ ও পারদ * জাতির সছিত 
এঁ ছুইটি জাতির নাম নান! সংস্কৃত গ্রন্থে একত্র লিখিত হইয়া থাকে প'। 
ইছার সকলেই ভারতবর্ষের পশ্চিমৌোত্তর-নিবাসী লোঁক। খষ্টাবের প্রায় 
দেড় শত বতনর পূর্বে শকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশ অধিকার 

করিয়। ভ্রমশঃ উত্তরে হিন্দুকোহ পর্বত হইতে দক্ষিণে জিদ্ধু নদের মোহাঁনা 
পর্য্যন্ত আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করে। পূর্ব তাস্থাঁদের বিষয় যেরপ 
লিখিত হইয়াছে |» তদনুলারে মহাভারতের এ স্কল গুলি দুই সহত্র অথব1 

তদপেক্ষাও অপ্প কালের মধ্যেই বিরচিত বলিয়। স্বীকার করিতে ছইবে। 

ইদানী পহুনব, জাতির পচ্ছব. নামটি খফণব-প্রবর্তনের পর প্রবন্তিত 
বলিয়! বিবেচিত হইয়াছে ||| ইহ] ছইলে রীাধীয়ণ, মহাভারত ও মনু 
সংহিতীর যে যে স্থলে খু পহ্লব শব্দ সন্নিবিষক আছে, তাহা এ সময়ের 
পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিতে হয়| 

রামায়ণ ও মহাভারত মুস্তকীবলী-সমাকীর্ণ ছুর্ববাময় শীদ্বল-বিশেষ | 
এ উভয়ে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্শের বিষয় ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাগ্ 
রহিয়াছে । এক দিকে বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক:উপাধ্যান বিদ্যমান থাকিয়! 
নিজ্জ নিজ পুর্ব্ব গৌরব প্রকাশ করিতেছে, অপর দিকে পেধরাণিক ধরব ও 
পৌরাণিক উপাখ্যান অবতীর্ণ হইয়া বিজু শিবাদি পৌরাণিক দেবতা- 

* কোন কোন গ্রন্থে পারদ-জাতি পরাস্ত এবং পহলব-জাতি পল্পৰ ও পঙ্কব 
বলিয়া লিখিত আছে ।--$ড11507১ ড18)100 1১07%08, 1840, 10). 189, 

194) 195 800 374. 

1 মহ 1১*। 8৪ ॥ বিকুপুরাণ।৪1৩। 
4 ৮ পৃষ্ঠা | 

|| জমেন্ পণ্ডিত মন্ অলসহজে ন্ বিবেচন1 করেন সংস্কৃত শীন্্রোজ 
পহ্নৰ শব্দটি পঙ্দবী ভাষার পহ্ছলব, শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং এ পহনব, পর্থব* 

শব্দের অপদ্রংশ | জমান নেলডিকিও ১৮৭৫ খষ্টান্দের শেষ ভাগে এই বিষয়- 

সন্ব্বীয্ন ও বিশেষতঃ এ অপভ্রংশ-ঘটনা'র কাল-নিরূপণ-সংক্কান্ত একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন | এস্থলে পর্থৰ শব্ষের থকারের স্ছানে ছকার ও রকারের স্থানে 

লকার আদি৯ হইয়া পহনব শকটি নিষ্প্ হইয়াছে | এইরূপ থকারের ক্ছানে 
হকার আদেশ ছওয়াটি খ্টাক- শবর্তনেক পূর্বে ঘটিবাঁর কোন প্রমাণ দেখিতে 
পাওয়া বাঁ না| জীমান বেসের্ অনুমান করেন। খৃষ্টাঝের প্রথম শতাঁবীর. 
পয ও পঞ্চম শতাবীর পূর্বে এ শবটি ভারতবর্ষে আশিয়! ব্যবন্ৃত ছয় |-_ 
ঘা ০১০০৪ নব. 1. 11091806019 0 187, 188 ৪০০ 218, র 

শা বাঁকা 1881২০ সভাপর্ঝ 1৩১1 ১৭ ও ৫১1১৫॥ মনুসংহিত1 1১০1৪৪৪ 
পপ পপ পসরা 

৪ [5000151)8, 



৯১৮ ভাঁরতবষাঁয় উপাসক-সম্প্রদাঁয় | 

দিগকে হিন্দু সমাজস্থ ধর্-বেদির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতের্টে । 
উভয় গ্রন্থেই বৈদিক ধর্ম সমধিক প্রাবল দূষী ছয় | রাঁমীয়ণের মধ্যে স্থাদে 
স্থানে দেবগীণের সংখ্য। তেত্রিশটি বলিয়া নির্দি হইয়াছে । 

অান্গলষ্ম ঘদবি নঙ লল হহাঝি ভব। 

নন্ স্হজন্ত বক ইমা: বীন্দত্তধীললা: ॥ 
অযোৌধ্যাকাগু । ১১ ১৩। 

তুমি যথাক্রমে শপথ করিয়া আমাকে বর প্রদাঁন করিতেছ ইছ। ইন্্রাদি 
তেত্রিশ দেবড! শ্রবণ ককন | 

কিতা জন্মিং ইনাস্্লঅস্থিগারহিন্হল | 

ছ্াহিন্ঘা অঘবী রা বঅগ্িনী ল দহন্নদ ॥ 
আরণ্যকাণ্ড | ১৪। ১৪ ও ১৫ 

অদিতির গর্ভে আদিতযগীণ, বল্গগণ, কত্রগিণ, অশ্থিন্-ুগীল এই রূপ 
তেব্রিশটি দেবতা জন্ম গ্রহণ করিলেন। 

দেবখণের এই সংখ্যাটি বেদোক্ত ও অভি প্রাচীন তাহার সন্দেহ 
নাই *। পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটি দেব-সংখা1! কল্পিত হইবার বহু পূর্বে 
উল্লিখিত সংখ্যাটি প্রচলিত ছিল। এ তেত্রিশটি দেবতাঁও বৈদিক দেবতা | 
পূর্ব্বোন্ত শ্লোকের অন্তর “ইন্দ্রপুরোধমা পদে তাাই সপ্রমাণ করিয়া 
দিতেছে | অতএব এই কথাটি নিতান্ত বেদানুগত ও অতিমাত্র প্রাচীন 

কথা | দশরখ, রামচন্দ্র যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত 
অশ্বমেধ-য্জ, রাঁজস্থয়-যজ্ঞ, পুভ্রিভি-যাগা এই জমুদায়ই বৈদিক ক্রিয়]| পূর্ব্ব- 
তন হিন্দু সমাজে প্রচলিত বলিয়! পরিকীর্বিত ন্বয়স্বর ১) বিধবা-বিবাছ ২, 
স্বামি-সহোদরের সংনর্থ দ্বারা সম্ভানোৎপত্তি ৩, গান্ধর্ব-বিবাহ ৪, 

স্ প্রথম ভাঁগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৩৪ পৃষ্ঠা | 

১ যেমন দময়ন্তী ও ড্রৌপদশির বিবাছ।--বনপর্ব | ৫৪--৫৭ ও আদি- 

পর্ব | ১৮৪-১৯২ অ| 

২ যেমন নাঁগরাজ্জ এরাবতের দিখর| কন্যার স্থিত অঙ্র্ছুনের বিবাহ এ 

ভীদ্ষপর্ব | ১১ 1৮ ৩ ৯। 
৩ যেমন বিচিন্ত্রবীর্যোর পর্তী আত্বকা ও অনবাপিফার গর্তে ও ব্যাস দেবের 

খীরসে ধৃতয়া& ও পার জম্ম-গ্রহণ 1-এমআাদিপর্ব | ১০১ অ। 

& যেমন শকুল্তলার স্চিত ডুঙ্ান্ডের বিবাছ |--লাদিপর্জ | ৭৩ম| 
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অমবর্ণ-বিবাছ &১ স্ত্রীলোকের বহছুবিবাছ ৬ ও বয়ঃস্থা হইয়। বিবাহ এ 
অবিবাহিতাবস্থায় জ্ত্রাগীণের সন্তানোতৎপত্তি-প্রচলন ৮১ পতি নিকদেশ 
হইলে তাহাদের পুনর্ধবার বিবাহ ৯, বলপুর্র্বক কন্যাপহরণ-প্রথা ১৭৪ 

৫ যেমন অঙ্গরাজ-লোমপাদ-কনযা শান্তর নিত খধাশুঙ্গ খবির ও বৈশা- 
কম্যা-বিশেষের সাছিত ধৃতরা্ট্রের বিবাহ |--রামায়ণঠ ১1১9|৩২| মহাভারভ ( 
১১১৫ [১ 

৬ যেমন পঞ্চ পাঁওবের সহিত ড্রৌপদীর বিবাঁছ | মহ্ীভারভে এ প্রধাটি 
সনাভন ধর্ম বলিয়া উল্লিখিত ও উহার অন্যান্য উদাহরণও প্রদর্শিত হইয়াছে | 

হম চঙ্মী মুখী হালস্ববনদৃবি স্বারযেন | 
আদিপর্ম | ১৯৫ 1৩১] 

রাঁজদ্! ইহা ( অর্থাৎ স্্রীলৌকের বছণ্ববাঁহ ) সনাতন ধর্ম | ইহার জনু- 
ক্টান করন আর বিচার করিবেন না| 

স্মহন ক্কি স্তহাধ্ঃদি জতিত্বা নান মীনমী। 

দহীলগাস্িরবনী ঘন ঙ্জা হলোজ্হা || 

নন দৃনিজা বাছা রদীখ্ডিনাবিবাঝন; | 

বলনামুহ্্য উর সন্বনব: ॥ 

আদিপর্ক | ১১৬১৪ ও ১৫ ] 

এইর্প পুরাণ কথাঁও শুনিতে পাওক] যাঁয় যে, জটিলা নামে গৌঁভম-বহ এয 
একটি ধর্ম-পরায়ণ। কন্যা নাত ধধিকে বিবাহ করেন | সেইরূপ, বাক্ষ7 নাঁমে 
একটি মুনি-কন্যা প্রচেত। নামক তপন্ি-প্রধান দশ সছোদরের সছ্ধর্মিণী হন 

৭ যেমন কুস্তী) শকুস্তলা। দ্রৌপদী ও দময়ন্তীর বিবাঁছ | 

৮ যেমন কন্যা-কালে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের ও সত্যবতীর গভে ব্যাঁসের জম্ম । 
"আদি পর্ধ। ১১১। আদি পর্ব | ৬৩ ৯১৪--৮১। 

৯ যেষন নল নিরুদ্দেশ হইলেও দময়স্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর*কপ্পন1|-_বনপর্ব্ব। 
৭৪ | ২৪ ইত্যাদি। 

১৭ যেমন অর্জন কর্তৃক স্ুতদ্র!-ছরণ এবং ভীক্ষ কর্তৃক কাঁশীক়াজ-কন্য। 

অঙ্াঃ অস্বিফ! ও অধ্বালি *ঁর অপহরণ এবং হূর্য্যৌধন কর্তৃক কনিঈ দেশেয় রাজ 

চিজাজদের কন্যা-হরণ |--আদিপর্র | ২১৯) ২২২ ও ১৭২ অধ্যাক্স এবং শা 
পর্ব) রাজধর্্মান্শীসন পর্বাধ্যায়, ৪র্ঘ অধ্যায়। 

পূর্ন নি বাজে বল পূর্বক ক্যাপহ্রণ লাতিশয় প্রশংদদীয় বলি 
গণ ছিল | ; 



১২০... ভীরতবর্ধৃয় উপানক-সম্প্রদায়। 

পরক্ষেত্রে ১১ ও দঁসী-ীর্ভে ১২ সন্তানোৎপাদন, সচরাঁচর মদ্য-পান ও 
গৌমাংসাদি নান। বিধ মাংস-ভক্ষণ ১৩ এ সমস্তও বেদোক্ত ও মন্ুনংহিতা” 
প্রোক্ত ধর্ম-ব্যৰার। বেদসংছিতায় ইহার অধিকাংশেরই ০ 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় | 

্য়ন্বর |_ন্দিঘনি হীমা লবলী নহুতী; দহিদীলা মন্মষ্যা 
নাম মনানঘুমননি অন্য দ্যা: বত বা [নির্ল নুন জন দ্ছিন্॥ 

»--সং 1১০মঃ ২পম্1১২| 

সহ্য নত স্কৃনালাক্তজ্যাতমাঁ ঘজ্মাহাহিল: | 
আদিপর্ব্ব | ১০২।১২। 

ধর্দবাদখ পণ্ডিতেরা বল পূর্বক অপঙ্কত কন্যাকে সর্ধ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন 
করিয়াছেন। 

১১ যেমন বলিরাজের মহিষী স্ুদেখুঃ] ও তদীয় ধাঁরেয়ী শুড্রার গর্ভে দীর্ঘভম 
খামির দ্বারা সম্তানোৎপাঁদন | আদিপর্ব | ১০৪ অ। 

যে সময়ে লোক-নংখ্যা অণ্প ছিল) সেই নময়ে এইরূপ ব্যবছারের শ্ুত্রপাঁভ 

হইয়া থাকিবে | জননয়াজের যখন যেরূপ অবস্থা ঘটিয়! উঠে), অনেক স্থলে 

লেইরূপ ধর্ প্রবর্তিত হইতে দেখা যায়| জাতীয় ধর্মের তে! এই দশ | 

১২ যেমন দালী-গর্ভে ও ব্যাসের ওুঁরলে বিছুর়ের উৎপতি |- _আদিপর্র্ব। 

১০৬ অ। 
[১৩ যেমন অআযোধ্যাকাণ্ডের ৯১ একাঁনবই দর্গে তরত-মৈনা-ভোজন- 

বৃতান্তে এবং সভাপর্বের ৩২ বপ্রিশ অধ্যায়ে রাজনুয়-যজ্জ-বিবরণে ও শান্ি- 

পর্বের ২৯ উনভ্রিংশ অধ্যায়ে রম্িদেষ রাজার উপাখ্যানে নানাবিধ মদ্য 
৯ ছাগঃ যনগঃ শকরঃ গোঃ কুক, টা্দির মাংন-ব্যবছারের গুসঙ্গ | | 

পূর্বতন ও অধুনাতন ছিন্দু-সঘাজে স্বর্ণ-মর্ত্য-প্রভেদ | এ উতক্সের ব্যবছায় 
দু্ে। এ দাতি যেন সে জাতি নয় বোধ হয়| ইতিপূর্বে মছিষ-মাংসের বিষয় 

লিখিত হড়ুয়াছে *| ঢরকাদ প্রাচীন বৈদ্যক শানে গো? বরাছছ। কুক্ধ,ট মাংসাদদি 
ভোঁজনের ভুরি ভূরি ব্যবস্থা আছে | চরকের অনপানবিধাধ্যাকের তৃতীয় সর্ণে 

এ লমস্ত ও মধিষাদি অন্য অন্য বহুবিধ মানের গুপ-সমৃষ্হ বর্ণিত ডি | 
চুরকের ম্নেছাধ্যায়ে রতি আছে, 

তে পৃষ্ঠা দেখ] 

বাকি সনুজ্জ খনন ঘত়জা অন্কিছা হ্যা: | 

গ্আতিষ্ম কুল্তিত লক্কি সমান | 
খ.লং। ৮1 ১২1৮। 

ছে নংপতি মছাস্ ইন্দ্র |! যখন শি সল-সংপাক মছষ ত্ষণ কর, তখন 

কেয়ার বীর্ধ্য বহপ্রকার হইয়া রদ্ধি পায় 

৯ লা পপি ৯৯৭৯৯2১০০14 পা পনর পলির 



উপ পক্রমণিকা। | ১২১ 

কত স্ত্রীলোক আপনার রণক্াভিলাসী রক হিলি মনুষ্যের 
গন্ডি অনুরক্ত হয়! যে নারী রূপবতী, সেই ভাগ্যবতী | সে নিজে লৌক 
মধ্যে আঁপনাঁর বন্ধুরে বরণ করে | 
_. মীধবাচার্্য সই খকের ভাষ্যে নল ও অজ্ঞ এবং দময়ন্তী ও জ্রেপ- 

দীর নাম উদাহরণ ব্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন 

. দেবর-সংসর্থ |_ নী না ঘন্তলা শিঘম্ বং নী ল তী- 
মাজব্ন স্বঘহ্য 'আসা। 

ধ-সং | ১০ম৪০স| ২খ। 

(আশ্বিন 1) যেমত বিধবা স্ত্রীলৌকে আপন শব্যায় দেবরকে আকর্ষণ 
করে, অথব1 যেমন নারী নরকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ কে তোমা- 
দিগকে আকর্ষণ করিয়। থাকে? 
০: 

ভাবনন্মিহিনাঅং্কাঘবাতাত্হষীকতা? | 

নত্মাজীহজ্জলান্য্যাস্ব ₹ঘা: ত্য: হ্বত্ন ভ্িনাঃ। 

স্নেছাধ্যায় | ৮৪ | 

লাবপক্ষী। িডিরপক্ষী, মতুরঃ ছংসঃ বরাহ, কুকুট১ গোঁ) অজ?) মেষ) মত্স্য 
এই সকল পশুপক্ষ্যাদির ক্কাথ স্বেছ-পাঁন বিষয়কে ছিতকারী | 

ভাঁবগ্রকাশ, রাছনির্ঘণ্ট, রাজবল্পভ এই পমন্ত গ্রস্থ-রচর্িতাঁর] প্রত্যেকে গো- 
মাংন ৰা কুক,ট-মাংসের নানারূপ শ্বান্ছাকর গুণ বণন করিয়াছেন | রাজ! রাধা” 
কাম্ত দেব বাছাছুর নিজ গ্রন্থে সেসমন্ত্র উদ্ধত করিয়| ষাঁন ৯% | 

এবিষয়ের একটি কৌতুকাবছ উপাখ্যান আছে । রম্তিদেব নাঁমে একটি রাজ! 
যার পর নাঁই ধার্ষিক ও ক্রিয়াবান্ ছিলেন | রাত্রি-কাঁলে তদীয় গৃছে অতিথি- 
লমাগশম হইলে) তীহাঁদের ভোজনার্থ বিংশঠি সহত্্র একশত সংখ্যক গো-বধ করা 

হইত ইছাঁতেও তাঁছাঁদের সকলের সমাবেশ ও তৃপ্তি-লাধন হইত না। পাঁচকের! 
এই বলিয়! চীুকাঁর করিত যে, অদ্য আপনারা স্থৃপ-দশ্বলিত অন্নমান্্ ভোঁজন 
করুম ; পূর্বের মত মাংস ভক্ষণ করিতে পাইবেন নাপ' | লিখিত আছে, এ 
রাজার যজ্ঞে এরূপ বহুসংখ্যক পশ্ডা-বধ হয় যে) সেই সমস্ত পশুর চর্-ক্রুদ হইতে 
একটি মছানপাউতপম হইয়াছে | তাহার নাম চর্ণভী 11 এ চর্মপৃতীর বর্তমান 
মাম চম্বল। মেহদ্ৃত-প্রণেতা কালিদাস উহাকে রত্তিদেবের ধুর ভিতনয়া- 

সম্ভজাং” অর্থাৎ গেখরধ-জনিত রভোত্তবা নদী বলিকক| বর্ণন করিয়াছেন নি 
( মেষদুত | ৪৬1) 

টি শবফণ্পদ্রম গো! ও কুক্কুট শষ | | ৰ 
শু শাভিপর্ব। ২৯1 ১২৮৩ ১২৯1] 2টি শাভিপর্ব। ২১। 5২৪ 
০২, ১ উঠি 85 ইত, ১ 



১২২ ভারতব্ীয় উপাসফ-সম্দায়। 

দিয়া, এই খকের ভায়্ে তীয় বর. বলিয়া দেবর শব্দে 
বুৎপত্তি করিয়াছেন! 

অমবর্ণ- বিবাহ ও স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ শীল অন্ মনন 

ক্ঘ.ভ্িআাঁ দুল অনন্যা: | অক্মা অকৃ স্ব য়স্্ীর স্ব্হৰ 
| হিসি % 

অথব্ববেদ 181১৭৮| 

এবং কোন ভ্রীলোকের ত্রাঙ্গণ ভিন অন্য জাতীয় দশটি পূর্ববন্য'মী 
থাকিতে, যদি কোন ব্রান্ধণ তাছার পাণি-গ্রহণ করে, তাছ। হইলে তিনিই 
ভাঙার পতি |* 

স্ত্রীলোকের অধিক বয়সে বিবাহ বা নহা স্মৃঘর 

জঙ্যিঘাহর অিহ্যাদু হ্হ্ঘ বিহ্বজাত। হীদাজ ন্িন্মিনষই 

বৃহীব্য গনি জনন অঙ্বিলাহহ্ন্দ। 
খ-সং1 ১ম ১১৭স্থ) ৭খ| 

“অধিনায়ক অর্িন্-যুগল! তোমাদের স্তবকর্ত! কু্-তনয় বিশ্বককে 
তাহার বিষ্ণাপু নামক বিনষ্ট পুত্র দান করিম়্াছিলে | ঘোষ নাষে 
( একটি, স্ত্রীলোক ) জর--গ্রস্ত অর্থাৎ প্রাচীন হুইতেছিল; তোমরা 
তাহাকে পতি প্রদান করিয়াছিলে | 

বিধবা-বিবাঁহছ ও গান্ধর্ব বিবাহ ।-যখন ীলোকে শ্বামীস্কে 
অন্য পুক্রধকে বিবাসছ করিতে পারিত, তখন বিধবা স্ত্রীর পুঅঃ 
সংস্কারের প্রথা প্রচলিত খাঁকা সর্বতোভাবেই অন্ভব। এই পুন্তকের 
প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের মধ্যে 1 এধিষন্ন একবায় আলো- 
চিত হুইয়াছে। খগ্বেদসংহ্িতার দশম যণ্ডলের অন্তপতি দশম স্থৃক্রে 
সন্গিবেশিত যম্-যমী-সংবাদ গরন্ধরক্মবিবাহ-প্রচলনেরই বিজ্ঞাপক বলিয়া? 
প্রতীয়মান হইতে পারে 1 তাঙ্াতে লিখিত আছে, -যমী যষের প্রতি 
কামানুরক্ত হইয়া! বিবাছার্থে প্রার্থনা করিভেছেন, কিন্তু যম কিছুতেই 
সে বিষয় স্বীকার পাইতেছেন না| | 

... বলপুর্ববক কন্যাহরগ1-_অব্রালন্থা জা আলাঘ নব 
বিষ্থা অবিলন্যান ম্বা। জনবী জলিন্ দনি নন্ হুত্যারী জ 
টি ০৪ 

খজহ। ১ম পথ ১ ১১খ। 

* প্রীথম ভাগে মাপ চিকন ৭৯ পৃষ্ঠা দেখ | 1৮৮ ৮ পৃষ্ঠা 1 



উপক্রমণিকা টি 4? ১২৩ 

যাহার হুহিত। দৃক হীন, কেজাঁডমারে তাহার দেই অন্ধ ছহিভাকে 
জভিলীব: করে? যেব্যক্তি এরূপ, কন্যাকে লইরা যাঁয় বা তাঁছার সহিত 
“কিবা কামন! করে” কে তাহার প্রতি মেনি * নিক্ষেপ করে? 

 দ্রানী-গর্ভে সম্ভানোৎপাঁদন ।-_কবষ খধি' ধর্ঠ'বেদলংছিতীর 
দশম মণ্ডলের অন্তর্গত কতকগুলি সক্তী রচনা করেন। তিনি দাসী-পুত্র। 
 এঁতরেয ও কোঁধীভকি-্রান্মণে ডাহা র-প্রসঙ্গ আছে। যঙ্ঞ-্থলে বি 
ব্গ তীস্থাকে বলেন» | 

, হাজ্জ ঈ লছ্নীঃকি ল নত লবা াত্ বর 1 
কৌষীতকি-ব্রাঙ্মণ 7১1 

তুমি দাসী-পুক্র। আমর তোমার সহিত একত্র ভোজন করিব না! 
কক্ষীবান্ও এ সংহিতার প্রথম মগুলের একটি খষি ; ভিনি দীর্ধতমাঁর 

ওরসে ও অঙগরাজমহ্িষীর দাসীর, গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এইরূপ. লিখিত 
আছে।?। 

| মদ্যপান সর বা নস ্ বমিহাবী ন ন্থাবা | 

ততরহ্থ নয জহন॥ 
| খ-সং|৮ম|২হ1১২খ। 

(ইন্দ্র! ) তুমি সোম সমন্ত পান করিলে, ভাঙার তোমার উদরে 
শিয়া মদোম্বত্ত ব্যক্তিদের মত বুদ্ধ করিতে থাকে । তুমি হুষধ- ্র্ শৌন্ত- 

নের সদৃশ হও। স্তোতৃগীণ তোমার সুতি করে 

 লঙ্গী ইন ত্যত্যাত ভিক্ধি দী্রলি ন ন্তহাত্ত; । 
. খ-সং পম 1 ২১স1১8 ধা 

ইন্দ্র! তুমি কোন ধনী ব্যক্তিকে বন্ধু-ভীবে প্রাপ্ত হও না সুরাসক্ত 
ব্যক্তির তোমার দ্বেষ করে। 

 গোমাংলতক্ষণ --যন্ধানত ঘুমলাহাহ্ঘষথ বিস্অমা মহ্ 

ৃ ইসারসৈ। ভন হক্সিমদন্থন দীঘি মাছি মঘনা- 

ডিন 5৩ 

টিসি গোঁময়-ধুম ' দেখিডেছি এ্রবং 'সেই ব্যাণ্ডিযান্ নিকট 
যুম দ্বার। অগ্নি দর্শন করিতেছি । খুডিকের। জর বর্ধন করিভেছেন! 
্ রা প্রথমকার ধর্ম । 

ঞ্ অন্-বিশের / এর; রা | ২১৯ ও নক ক্ষণ (১১ । । 
হ মুদ্রিত ধণ্বেদবংদ্িত!র প্রথম খণ্ডের ৯১৭ পৃষ্ঠা | ্ 



১২৪ ূ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

কি আশ্টর্য্য | এই অবসর-প্রায় নিস্তেজ হিন্দু জাতি কি রি বীর্যা- 
বান্ ও এতই তেজীয়ান্ ছিল যে, অস্বমেধ, রাঁজহুয়, ব্রদ্মোৎসব, সর্প- 

অত্র ম্বয়শ্বর, লক্ষ্যভেদ, ধনুর্ভঙ্গপণ এই শব্গগুলি পরমার্থবোধক ও 
সামাজিক ব্যবহার-প্রতিপাদক হইলেও, তাছাতে কেবল বল-বিক্রম 

- ও শৌর্য্য-বীর্ধযই প্রকাশ করিতেছে! ফলতঃ রামায়ণের সমধিক ভাগ 
রলণ-পীতিজ্ঞা, রণোষ্ভোগ। রণোতৎসাহছ ও রণ-ক্রিয়ার বিবরণেই পত্রিপৃর্ণ 
বলিলে, অন্ত হয় না| একটি ভয়ানক যুদ্ধ-বর্ণনই অমগ্র মছাঁভা- 
রতের মূল উদ্দেশ্য | বালি দ্বীপে এ গ্রন্থ ভারতযুধ বলিয়াই প্রসিদ্ধ | 

. মুষ্তিমান্ বী্ধযন্যরূপ চির-প্রিদ্ধ কুকক্ষেত্র চির-দিনের নিমিত্ত হিন্দু জাতির 
পরম পবিত্র মন্থাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত রহিয়াছে । উহ্থাতে কত 
বীর-দন্ত ও কিরূপ শূর-কীন্তি প্রকাশিত হয় কে জানে? এ নামটি 
রণ মাত্র+ বল, বীর্য” বিক্রমাদিকে .মন্তকে করিয়া উৎসাহছ-তরজ 
উল্লম্ষন করিতে থাকে | ভীম ও অক্জুন, ভীন্ম ও কর্ণ, কপ ও ফ্রোগ, 
রাম ও পরশুরাম * এই তেজোময় শব্দ গুলিতে সে সময়ের কি অপূর্ব 
প্রভীব ও অপুর্ব সেঁরভই প্রকাশ করিতেছে! উাহাদের নামোচ্চারণ 
মাত্র শরীরের শির! সমুদয় চঞ্চল হয়, শোণিত-প্রবাহ প্রবল হইয়া উঠে, 
নয়ন-যুগল অকণ-প্রভাব প্রকাশ করে, গাত্র হইতে যেন অগ্নি-্ছুলিজ 
সকল নির্থত ছয় এবং চির-নির্বাণ আগ্নেয়গিরির অমন [ৎপাতের 
ন্যায় উৎসাহানল প্রধাবিত হইতে থাকে। আমাদেরও কত মেরাখন্ 
ও কত ধর্মপলির শ' নাম লুণ্ত হইয়া! শ্িক্াছে কে জানে? কত লিও- 
নাইডন্ | ও কত কোড্রস্ খ এই বীরভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহ্থাই বাকে বলিতে পারে? একটি ছিরোডোটসের অসস্ভাবে সে 
সমস্ত বীর-কীর্তি ছয় তে! একবারে লুগ্ত হুইয়! গিয়াছে। 

* হিন্দু জাতির তো প্রক্কৃত ইতিহাল নাই | প্ৃতরাং ভীমার্জ,ন প্রভৃতি যে 
কিরূপ গুণ-শালী ছিঙ্গেন। কে নিষ্চয় বলিতে পারে? তবে পাঠকগণ | 

পুর্কালে যে লমস্তী বীরপুরুষ বীর-প্রন্থত! ভারওভূমির স্বাধীনব-লুখ সঞ্চার 
করিয়! যাঁন, 4 উংসাহ্প্রাদীপক লসংজ্ঞাগুলি তাছাদদেরই বিজ্ঞাপক বলিয়! 
বিবেচনা! করিতে হইবে / কবিতব-রূপ-চ্ছর ম্য্গগন-মণ্ডলে যতই উত্ভীমান হও 
না কেন? তত্ব-পথ বিল্মত হইও না| 

1 অীক্রো পাঁরলীকদের সহিত লংগ্রাম-কাঁলে এই হই নে অনাধারণ 
| শোর ও স্বদেশ-ছিতৈষিত। প্রকাশ করেন | | 
ক লিওমাইডল. নামক ত্রীক্ বীর, পারনীকদের সছিত দ্ধ উপলক্ষে রখ-. 

ক্ষেতে অুতপূর্ব অন্ভুত বীরত্ব ও অলামান্য দেশ-হিতৈ বি প্রদর্শন করেন | 
শু কোড্রস নামে শরীক রাজা শ্বদেশের াদীগ-রণ- রঙগপারথ জিত | 

কৌশল কষে প্রাণতা!গ করেন |. 27. ৭ 
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এক কাঁলে বীর-কেশরী আীকের! ভারতবর্ষীয়দের বীরত্ব ও রণ-পাণ্ডিত্য 
দর্শনে চমৎ্রুত হই মুক্তকণ্ঠে যেরূপ গুণ-কীর্তন করিরাছেন। এবং 
তাহাদিগকে যেরূপ দীর্ঘ-কাঁয়, পরাক্রম-শীলী ও রণ-পণ্ডিত বলিয়া বর্ণন 
করিয়াছেন *, এখন তাছা কেবল পুরারীত্তের বিষয় ও উপাধ্যানের 
ছল হুইয়' পড়িয়াছে। মে আকার নাই, প্রকার নাই, বীর্য নাই ও 
আত্ম-রপ্ষারও ক্ষমতা নাই প'। ভাঁরতভূমি ! তোমার মহিম"-হর্ধ্য একবারেই 
পা ৯৮ পা পপ পপ পল 

রি [00115100015 [17560 ০1 100125 1866) 7. 266. 
পৃ এস্থলে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার ল্মরণ হইতেছে ইদাঁনী একশত ব€সরের, 

মধ্যে তারতবর্ধীয়দের, যেরূপ বল-ক্ষয় ও বীর্ধ্য-ক্ষর যটিয়াছে পুর্বে সহজ 

বলরেও কোন কারণে সেরূপ কিছুই হয় নাই | বাঙ্গালা-দেশীয়ের তে| 

এবিষয়ে একটি অতিমাত্র হীন জাতি হুইয়! পড়িয়াছে | ৫০1৬০ পঞ্চাশ যাঁট্ 

বতনর পুর্বেও এদেশে যেরূপ বলবান্ লোক বিদ্যমান ছিল. এখন তাঁছার 

কিছুই নাই | এদেশীয় শ্রস্থকারদিশের মধ্যে কেহ যদি স্বদেশীক্ পূর্বতন . 
লোকের শারীরিক অবস্থা ও তংনংক্রান্ত রাজ! রসুরাম। রামচন্দ্র *) রাধা- 

গোলা, আশানন্দ ঢেঁকি, রামদান বাবু) তারিণী চট্টোপাধ্যাকর প্রভৃতি 
বলিষ্ঠ ব্যক্তিদের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিক্পা প্রকাশ করিতে পারেনঃ তাহা 

হইলে সেই লমন্ত বিষয় লোক্ষের স্মতি-পথ হইতে একেবারে অস্ত হয় 
নাঁ। কেবল ৬পন্যান লিখিয়1| ও বাতা করিয়। ০ করা কি গ্রন্থ- 

কারের কার্ধ্য ? | 
অর্থ শতান্সীর মধো এদেশীয় লোকের শরীর কোন ক্ছলে অর্থ: ও 

কোথা ওৰ এক-হস্ত প্রমাণ হব হয! পড়িয়াছে। বল-বীরয্যের পরিমাণের 
৬৮ 

ঈ রস ও রাম নি রাজ! রষ্চচন্জ্ের শুরুর) তিনি ঞঁ 
রছুরামেরই পুত |: জধুত কার্তিকচন্্র রাড বাবুর প্রণীত .ক্ষিতীপ-বংশা- 
বলির ৮৭ ও ১২-৯& পৃষ্ঠায় ইইাদের রল-বিক্মের বিষয় দেখিতে পাঁইিবে।. 



৬২৬ ভারতবর্ধীয়, উপাসক-নন্প্রদায়। 

অন্ত গিয়াছে ! তোষার কীত্তি-চন্দ্র আঁর সঞ্চরণ করে ন1! কেবল তোমার: 
ভুবন-বিখ্যাঁত, বন্ুমূলা দৃশ্যমান কোহিনৃর্ই অন্তরিত হইয়াছে এমন নয়, 
তাহার বহু পূর্বে চির-নঞ্চিত অমূল্য অস্তরস্থ রোছিন্র্* একেবারে অস্তহ্থভ 
হইয়। গিয়াছে । দীর্ঘ কার এখন- অতি ক্ষীণ হ্রম্বকায়ে পরিণত. ছইয়াছে ।' 
কোখার সিংহ-শার্টুলের ভয়াবহ গার্জন-নি, আর কোধায় ঝিলীগণের 
মৃহ্-মন্দ আর্ত-ন্বর ! কোথায় বীরগীণের বীর-দর্পও স্পর্ধা-সহুক্কুত সাহঙ্কার 
ঙ্কার-নি” আর কোথায় দীন হীন আশ্রিত জনের ক্লতা্জীলিপুটে: 
কপা-প্রার্থনা ! সেই হিন্দু এখন' এই ছন্দ! এক কালের সিংহ-শারূল- 
প্রসবিনী ভারতভূমি এখন শশ-মুষিক-প্রনবিনী ছইয়! কতই লাঞ্চিত: 
হুইভেছেন। তদীয় পূর্ব-প্রভীপের চিভাগ্নি হইতে কি জুদীর্ঘ শিখ? ও 
ঘনীভূত ধুমাৰলী উদ্থিত হইতেছে! তাছার বর্তমান অবস্থা অগ্নিময় ; 
ভবিষ্যৎ গাঁডতর ধুমে আচ্ছন্ন । | 

বদ্ধ-কীয় ভারততূমি আর অধর্থ্বের ভার ৰছন করিয়। কুপোধ্য-পৌষণ' 
করিতে সমর্থ হন না। ভীম-জননী ও অর্জ,ন-মাতা আর কাহার 
মুখাবলোকন করিয়া আশ1-পধ অবলম্বন করিবেন? শ্বগনষ্পর্শিবৎ 
হিমালয় ও আর্্যাবর্তের বপ্র-বিশেষ বিদ্ধযীচল যাহাদের বল ও বিক্রম» 
বীর্য ও উৎসাহ এবং ধর্ম ও প্রতিষ্ঠা কদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে 
নাই, সেই মন্থণাপুকষদের বংশে এখন এই ক্ষধম পামর-ন্বরূপ আমরাই 
জন গ্রছণ করিয়াছি | ভীহ্াঙগের শৌণিত-কণ! হিন্দু জাতির রক্ত-শিরণ 
হইতে একবারেই অন্তহ্থত হইয়াছে | তদীয় চিতা-ভন্ম-কণাও বিদ্যমান 
নাই! সে সমন্ত পুরাতন মছত্তর পদার্থ একেবারেই অদৃশ্য ছইয়] 
55882525558 
তো কখাই নাই | বাঙ্গাল।-দেশীয় পললীগ্রামন্ছ পাঠকগণ। নিক্গ নিজ গ্রাম ও অন্য 
অন্য পরিচিত স্থানের প্রতি দৃধি- পাত করিয়া দেখিবেন দেখিঃ ভদ্র-লোকের 

লহখ্য। ক্বাস হইতেছে কি ন1? ও বহশ-বিশেষের শোপাপতি-সস্ভাঁবনা ষটিয়াছে 
কিনা? আমিনিজে এবিষয় বত দুর জানিতে পারগ্কাছিঃ তাছ কোনরূণপেই 

শুভ-মৃচক নয় । কোন কোন বিচক্ষণ আত্মীয় ব্যকিকে জিজ্ঞাল! করিয়া! যাছ। 
জানিয়াছি, তাছাও সেইরূপ | অনেকষ্ছলে ইতর লোকের বিষয়ও সেইন্প 
দুষ্ট হইয়া থাকে | এক এক ন্ছানের বৃত্ধান্ত অতীব শোচনীয় | শ্ব্গাতির উদ্মতি- 

প্রজ্ঞাশার পূর্বে তীয় শারীরিক অবস্থা ও জস্ম-ন্থিতি-লয়ের বিষয় একবার 
লক্ষ্য কর! আবশ্যক | শারীরিক উদ্তি সকল উন্নতির মৃপীডূত | 

.৫£বিচিন্্ করিতে গৃহ হত কর মমে মনে | 

এ কিন্তু গৃহ ক়্-মূল হইতেছে দিনে দিনে ॥1% 
.. কলতঃ) সঙ্ুধে যোর অন্ধকার] যোর অন্ধকার | ঘোর অন্ধকার 1 

* জ্যোতিঃ-পর্বত অর্থাং তেজোরাপি | 
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শ্িয়াছে। তাহার সহিত আঁর কণামীত্রও সংযোজিত হইল না, কখনও 
ুইবেও ন1! তাছার কিছু কিছু কেবল ভারত-কথায় পরিণত হইয়াছে 
ও শ্রগভি-পথমীত্রে অবস্থিত রহিয়াছে | অস্ত্রশিক্ষ ও অস্ত্-পরীক্ষ। যে 
জাতির বাঁলক-সমুছের ধর্ম-কর্্ম বলিয়। পরিণণিত ও আবাল-ব্বদ্ধ-বনিত! 
সকলেরই উৎসাহ-স্থল ছিল এবং প্রধান প্রধান ধর্ম-ক্রিয়। ও সামাজিক 
ব্যবস্থার বল-বিক্রমঃ তেঙ্গশ্বিত! ও রশোঁৎনাহেরই পরিচীয়ক ছিল, * সেই 
হিন্দু এখম এই হিন্মু! যে জাতীয় লোকের সমগ্র তৃতীয়াংশ যুদ্ধ-ব্যবসারে 
প্রত, যুদ্ধামোদে আমোদিত ও যুদ্ধমদে উন্মত্ত ছিল, যাহার। যুদ্ধে 
বিমুখ ও মুদ্-স্থলে ভয় প্রাপ্ত হইলে, ক্ষত্রিয়-কুল-বহিভূ্তি কুলাঙ্গার বলিয়! 
স্বশিত ও ভিরন্কৃত হইত, ধর্শ-ুদ্ধে প্রাণ ত্যাথী করিলে নিশ্চয়ই ্বর্-লাভ 
হইবে বলিয় ধার! বিশ্বাস করিত এবং স্ুসভ্য বিদেশীয় বীর পুকষেরা 

যাস্থাদিগকে মহ্াপরাক্রমশীলী প্রধান যো বলিয়া! বর্ণন করিক়। 
গিয়াছেন, প' সেই হিন্দু এখন এই ছিন্দু! যাহারা অভূতপূর্ব প্রভৃত 
শোধ্য-বীধ্য ও পরাক্রম প্রভাবে তুষার-মন্ডিত ছিমীলয় অবধি সমুদ্র- 
সলিল-নুম্িষ্ধ কন্যাকুমারী ও দসাগর-পার-স্থিভ দ্বীপ-ছীপাস্তর পর্যস্ত 
আপনাদের জর-পতাক! ও ধর্ম-পতা'ক। উড্ভূডীয়মীন করিয়া অতুল কীন্তি 
প্রকাশ করিয়াছে এবং বলবৎ নদী-প্রবাহের পুরস্থিত তৃণ-পুর্জ-সদৃশ 
আদিম নিবাসীদিগকে নির্ভয়ে ও হ্বশংস-ভাঁবে গহন ও গিরি-গুহায় 
তাড়িত করিয়া যার পর নাই রণ-প্রতাপ ও জিগীষা -প্রভাব প্রদর্শন করি- 
য়াছে, সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! হদীয় পূর্ব্ব-প্রভাঁব ও পূর্ব্-মহিমার ভগ্নী- 
বশেষও বিদামান নাই ! সমস্ত বাম্পীভূত হুইয়! গিয়াছে! কোথায় সে 
হম্তিন! ও  ইন্দ্রপরস্থ? কৌথায় বা সে মথুরাঁ ও উত্তরকোশল1? 
কোথায় বা সে উজ্জঞয়িনী ও পাটলিপুজ? নাম আছে, কিন্ত পদার্থ 
নাই | অঙ্গার মাছে, তাছাতে অগ্নি নাই। দেহ আছেঃ তাহাতে 
জীবন নাঁই। সাঁকারবাদীর অশ্ব্থ-মুল-বিদ্ধ কবাঁটু-শৃন্য জর্রধ-জীর্ণ দেব- 
যন্দির বিদ/মান রহিয়াছে তাঞাতে দেব-বিগ্রহ বিরাজমীন নাই | 
জয়ী ও রাঁজদ্রী দেবী একেবারে অন্তর্থত হুইয়! গিয়াছেন 1-_মামুদ্ শা 
ও সবক্কিজীন্ % | তৌমর1 এরাবতের পদে লৌহ-শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া! 
ভাঙার আর মোচন হুইল না; বোধ হয় হুইবেও না| . যোগোল্ 
ও পাঁঠান্-কুল !--ছুর্ঘর্যষবন-রাঁজ-কুল ! তোমর। ক্রমাগতই ভদীয় কঠিন বন্ধ- 
নের উপর কঠিনতর বন্ধন সংঘটন করাইয়াছ। ভাঙার আর 
পদ-চারণ ও পার্ষ-পরিবর্তনের৪ সামর্থ্য নাই। তোমরা তাকে পর- 
বশভারূপ কঠিন কারাগুছে চির কালের মত দ্ধ করিয়া ফেলিয়াছ। 

১২৪ পৃষ্ঠ দেখ। 1 দশনামী-সন্প্রদা-বিবরণের ৪২ পৃষ্ঠা দেখ | 

1 মোঁললমান্ রাজাদের মধ্যে হীধমে এই ছুই জনে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন |. 



১২৮ | রর ভাঁরতবর্ধয় উপাসক-সম্প্রদাঁয়। 

এস্থলে পরৰশ কি ভয়ানক শঙ্গ! হিন্দুদের নরক, খ্ীরদের 
হেল, ও মোনলমান্দের জাছান্নম্ও বুঝি সেরূপ ভয়ানক নয় ! নর-কুলের 
কাল-্বরপ জজিজ, তৈমুর ও নাদির শার ভীষণ নামও সেরপ ভীষণ- 
তর ভাব ধারণ করিতে পারে ন।! যে দিন ভোঁমর। তাঁছাকে * স্পর্শ 
করিয়াছ, সেই দিন তাহার স্বাধীনত-স্থথের মৃত্যু-দিবস !_জননী 
ভারতভূমি! সেই দিন তোমার চির-দিনের মত হুর্দিন উপস্থিত হইল । 
সেই দিন তোমার চির-সঞ্চিত সুপ্রসন্ন ভাগ্য-জ্যে'তিঃ ঘোরাম্ধকারে 
পরিণত হুইল | সেই দিন আমাদের ভরত-গুছে অসীম-কাল-ব্যাপী 
মৃতাঁশেধচের ক্রন্দন-কো'লাহল উশ্থিত হুইতে আঁরন্ত হইল । তোমার 
অবিশ্রাস্ত অশ্রুঃ-বর্ষণ আঁর নিরস্ত হইল না! কত শিলা-পাত, ঝন্ঝীবাঁত 

ও বজ্াধাত শ" প্রভাবে ল্বমহান্ আঁশী-রক্ষ একেবারে উস্মুলিভ ও বিন 
হইয়া আকাশ-পথে উড়ূডীয়মান ও অন্তত হইয়া! গেল। জননী! এখন 
অভিষেক-বারির পরিবর্তে কেবল অক্র-জলে তোমার চরণ-যুগীল অভিষিক্ত 
করিতেছি 1--একি !-_জীগ্রত্ম্বপ্ন ! প্রবল চিন্তা-বেগে মনের ভাবকে মৃষ্ধি- 
মান্ করিয়া! তোলে | সম্মথে যেন একটি মহীয়সী মৃত্তি প্রত্যক্ষ-গৌচর 

হুইল। বিদ্যুতের নায় নিমেষ মাত্রে আবিরত ও তিরোহিত ছইয়! 
গেল। মৃড্তিধানি পরম পবিত্র) কিন্ত শোক-ছুঃখে সমাকীর্ণ ছইয়। 
অতিমাত্র জান ছইর শিয়াছে | মলিন বদন, সজল নয়ন, ভ্ুই চক্ষে শত- 
ধারা বছিতেছে, ও চক্ষের জল বক্ষঃস্থলে আপিয়! শ্রম-ক্রেশ-জনিত ম্বেদ- 

ধারার মিলিতেছে | যেন কতই দুঃখ ও কতই মনন্তাপ ঘটিয়াছে | মুখে 
বাক্য স্কুরিতেছে না| যেন উপস্থিত বিপদ-চিন্তার ও উত্তর-কাঁলীন 

অশুভ আশঙ্কায় মুখ-মগ্ডল বিবর্ণ ও ললাট-দেশ কুর্থিত ছইয়! খিয়াছে। 
দেখিলে বোঁথ হয় যেন কোন রাজরাজেশ্বরী রাঁজমহ্িষী ভাগা-দোষে 
রাজ্য-চাত হইয়া কুপোষ্যবর্থের প্রতিপালনার্থ পর-্পরিচর্ধ্যা অবলম্বন 
করিয়াছেন । দেখিয়। কোন দৃশ্যমান উৎকট পাড়ায় পীড়িত বোধ 
হয় না| কিন্ত যেন কোন অস্তভতি ক্ষয়কর রোথে শরীর ক্রমশঃ 
ক্ষয় করিয়া আনিতেছে |-কি ছুঃসহ দর্শনই সংঘটিত হইল !- চক্ষের 
জল বক্ষংস্থলের স্মেদ-ধারায় আসিয়া মিলিতেছে !-ভারতসূমির ত্র, এমনি 
শ্রম-ক্রেশই ঘটিয়াছে বটে !-এক সময়ের রাঁজ-সিংহ্াসন-বিলাসিনী এখন, 
দেশ-কাল-বিকদ্ধ নিয়মাবলির বশবর্তিনী হইয়া শরীর-পাত করি- 
তেছেন, তখাচ রাজ-ভক্তি-উণে মুখ-ব্যাদান করেন নাঃ নিরন্তরই ভয় ও 
ভাবনায় কাতর হইয়া! আপনার অশ্রা-জলে আপনিই প্লাবিত হইতেছেম।-- 

পপ পক পল পাপ ২৯ সা পপ. জপ 

* ভারভবরকে। 
1 তৈমুর্. নাদির, শা প্রভৃতির ভয়ঙ্কর উপদ্রব শরণ কর। 
সঃ অর্থৎ ভার়কবধীযদের |. 



উপক্রমণিকা। ১২৯ 

ইংলণ্ু 1 ইংলণু ! তুমি অকরেশে হুঃসাধ্য বিষয় সিদ্ধ করিয়াছি । বছ- 
ফুর-স্থিত লক্ষ্য অনায়াসে বিদ্ধ করিয়াছ | জগীজ্জনের চির-বাঞ্থিত সম্পত্তি 
স্থকোঁশলে করস্থ করিরাছ | বলিতে কি, তুমি অসাধ্য-সাধন ও অঘটন- 
সংঘটন করিয়। বিশ্ব-জনের নয়ন-যুখল বিস্কীরিত করিয়াছ। সমগ্র 
ভারততূমিকে একচ্ছত্র! করিয়া ভীরতবর্ষায় কবীন্দ্রধণের মনঃ-কপ্পন| 
সফল করিয়াছ এবং বালীকি, কালিদাস, কণীদ ও আর্ধ্যভট্টের ম্বজা- 
তীয়বর্কে পদাবনভ করিয়া নিজ সিংহামন উজ্জ্বল ও উন্নত করি- 
যাছ। আমরা মন্ত্রণা-বলে তোমাকে রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ করিয়! 
রাঁজমুকুট প্রদান করিয়াছি ও প্রীত মনে তোমারে ধন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া! 
তোমার বশতাপন্ন হইয়। রহিয়াছি! একবার ভাবিয়া দেখ, কত কোটি 
লোকের সুখ ছঃখ, ধর্খাধর্্, ভদ্রাভদ্রঃ মানাপমান ও এমন কি, জীবন- 
মরণও তোমার হুস্তে সমর্পিত রহিয়াছে । তোমার অধিকারে আমাদের 
্বাস্থ্য-ক্ষয়, বল-ক্ষয়। আযুঃ-ক্ষয় ও ধর্্-ক্ষয় ঘটিতেছে। তুমি অধিক 
বিতরণ কি সংহরণ করিভেছ, কে বলিতে পারে? তুমি শিক্ষা দান 
করিতে গিয়। ম্বাস্থ্য হরণ করিতেছ ** অখোপার্জনের বিথিধ পথ 
প্রস্তুত করিতে গিয়। শ্রমাতিশয় ও তাহার বিষময় ফল-পুঞ উৎপাদন 
করিতেছ, বাণিজ্য-ত্তি প্রসারণ করিতে শ্বিয়! অশেষ-দৌঁষা কর হুর্মুল্যতা- 
দোঁষ শ' ও তৎসছকৃত অধর্শ-বংশের বৃদ্ধি করিতেছ, এৰং সভ্যতা- 
সুখের পরিচায়ক স্খ-সামগ্রী সকলের সংঘটন করিতে খিয়। 
ভোগ্লাভিলাষ প্রদীপন পূর্বক পাপের আত প্রবল করিতেছ। ভারত- 
রাজ্যের আব্থীরি-ব্যবস্থার কলঙ্কময় ফল-পুঞ্জে তোমার রাঁজমুকুট-বিরাঁজিত 
উজ্জ্বল হীরক-খণ্ড সমুদায়কে গ্লাঢুতর কলুষ-কালিমাক় প্রকৃত অঙ্গার- 

* অধুনাতন যেরূপ শিক্ষা-প্রণালীকে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রণালী বলে, তাছা 
প্রবর্তিত হইবার পূর্বেও এইরূপ ঘটে ) পরে ক্রমশঃ দ্ধ হইয়া আনিয়াছে। 
পঠদ্দশাভেই এ বিষয়টি কুষ্পষ্ট জাঁনিতে পারি এবং ত্রিশ বতসয়ের অধিক 
হইল, প্রবন্ধ-বিশেষের মধ্যে ইছার প্রাসঙ্গ ফরি | (তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৭১ 

শক, পৌঁব) ১৩৯ পৃষ্ঠা ও ১৭৭২ শক) আশ্বিন) ৯৮ পৃষ্ঠা দেখ |) 
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১৩০ তাঁরতবধীর় উপাসক-সম্প্রদায়। 

খণ্ড করিয়] ফেলিয়াছে। ফলতঃ ডোমার প্রজার! স্বচ্ছন্দ নাই | প্রা 
যাবৎ জাঁগ্রৎ-কাঁল নানারূপ ক্লেশ করিয়া ক$-শ্রেষ্ঠে দিনপাত করা! 
কোটি কোটি ব্যক্তির জীবন-ব্রত হইয় উঠিরাছে | বনুতর দ্বুলেই দেখিতে 
ও শুনিতে পাই, প্রায় সকলেই করণ, সকলেই বিভ্রত এবং সকলেই 
নান। চিন্তায় চিন্তাকুল। একটু আরাম নাই, আরাম নাঁই, আরাম নাই ! 
ছুম্ল্যতা-দোঁষে অনেকেই উচিতমত ও আবশ্যকমত আহছার-সামন্্রী 
প্রাপ্ত হয় না| ইহাতে, ধর্শ-চিন্তা, ধর্মানু শীলন ও ধর্ম-নিষ্ঠী যেন একবারে 
উঠিয়! যাইতেছে । নর-কুলের নিতীন্ত আবশ্যক নিয়মিত ধর্মালে'চন! ও 

ধর্মোপদেশ-শ্রবণের তো! সম্পর্কই নাঈই। বিদ্তালয়ে অধর্মের সঞ্চার, 
লোকীলয়ে তাহার স্প্রকাশ ও বহু-বিস্তার এবং বিচীরালয়ে তাহার 
পরীক্ষণ ও প্রাহুর্ভাব হইয়! থাকে। ছুর্বিনীত বালা-কালের পাপ যৌবনে 
পরিপক হয় এবং সঙ্গের সঙ্গী হুইয়। বার্ধকা পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে । 
কেবল বিষ্ঠালয়ের কথ! কেন? তাহার বাছিরেই বাকি ?-ততোধিক 1৯ 
ইতর লোকের কুব্যবস্থারে ভদ্রলোকে অস্থির হইতেছে । পলী-মধ্যেই 
প্রবিষ হই বা রাঁজপধখেই ভ্রমণ করি) প্রায়ই) স্বাথ-স্থচক। বিরোধ- 
বোঁধক ও বাসন-বিজ্ঞজীপক বই অন্য শব্দ কর্ণ-কুছরে প্রবেশ করে না। 
যাঁবভীয় জাগ্রৎক'ল পয়সা টাকা, দর দাম, আকাল আক্রা, দলিল 
দন্তাবেজ্ঃ সাক্ষী সাবু, উকিল কৌব্সিলি, কোর্ট মৌকদ্দম', জাল 

শপ পপ. পপ পাপ 

সক ১৮৭৯ খৃষ্টান এই পৃষ্ঠ! মুদ্রিত হইল | ইহার পূর্ন আট বংসরের প্রত্যেক 
বসর যত লোকের কারা-প্রবেশ ও ছাজত্-ছড়। তাছা নির্দেশ করা ধাইডেছে | 

| 1 
খৃষ্টাব্দ ূ ১৮৭১ ূ ১৮৭২ ূ ১৮৭ | ১৮৭৪ | ১৮৭? | ১৮৭৬ | ১৮৭৭ 9 

ৃ ৃ | 
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১৮৭১ খষ্টাকে নাঁতা ছাজার নয় শত ছাঁবিবশ এবং ১৮৭৮ খৃষ্টান আট” 

ভর ছাজার পঁয়তাল্িণ ব্যক্তিকে রুদ্ধ করা ছয়) যে সমন্ড দোষের সুকঠিন রাজন 
দণ্ড নিরূপিত আছে, ভাঁছারও পরিমাপ কিরূপ রদ্ধি ছইয়। আলিয়াছে দেখ | 

যে লঘুদায় দোষের সেরপ রাঁজ-দণ্ডের বাবদ্ছ। নাই) তাহার তো বন্যা আপি" 
যাছে। লেই পাঁপঘয় বন্যায় বাঙ্গলা দেশ প্রাবিত হইয়া গেল! 



উপক্রম ণিক1। 5৩১ 

ভালিয়াত এই সমস্ত অভিচার-মস্্রাদি জপ ও পুরশ্টরণ করাই কি 
মানব-কুলের পরম পুকষার্থ হইল? ধর্মচিন্তা ও ধর্সোপদেশ-গ্রহণের 
অবসর ও অভিলাষ উভয়ই অন্তন্থত হইতেছে । এই সমুদায় প্রত্যক্ষ- 
ভূত বাস্তবিক ব্যাপার | ইহার অন্যথ| হইবার বিষয় নাই। যে 
সুমভ্য বা সভ্যতাভিমানী রাঁজার রাজ্যতন্ত্বে মৃনবীয় মনের এরূপ ড্রবস্থা 

সংঘটিত হয়, সে রাঁজাঁরও কলঙ্ক, মে রাজ্যেরও কলঙ্ক, সে সভ্যতারও 
কলঙ্ক ।_দেখিতে দেখিতে কি পরিবর্তনই ঘটিয়া উঠিল! সে বিষয়ের 
পূর্বাপর অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রদর্শন করা আঁমার এ নিস্তেজ মনের 
কাধ্য নয়| তাহ? করিতে হইলে, ন্ুদীর্ঘ-কাঁয় সতেজ জনসমাঁজের 
পরিবর্তে মানব-নামের অযোগ্য একটি রোখী-জীর্ণ বমন-সমীজের উৎ- 

প্তি-প্রনঙ্গ ও তদীয় ভয়ঙ্কর পরিণাম-সম্ভবন। কীর্তন করিতে হয়, সমু 
ল্যতা-স্ুখে সুধী, ন্বচ্ছন্দ-চিত্ত। প্রশান্ত লোকের শান্ত ভাব প্রকাশের 
পরিবর্তে দ্র্মুলাভারূপ অগ্রি-শিখায় চির-দগ্ধ, রাজকীয় কর-প্ুঞ্জ-ভারে 
ভারাক্রান্ত, বাতিব্যন্ত, অস্তির প্রজা-মগুলের হাহাকার ধনির প্রতিধ্বনি 

করিতে হয়, গুণ-শ্রাহী, গুণৌৎসাহী, গুণাশ্রয়, আত্ম-পর-হি তৈষী, ম্বধর্শ- 
নিষ্ঠ। দান-শীল পুর্বতন ধনি-সম্প্রদীয়ের পরিবর্তে আহার্ধ্য-শৌভাম্- 
রক্ত, বিলাস-প্রিয়, স্বকীয় স্বাস্থ্য ও সম্পত্তিবিনাশক অন্য এক রূপ 
লঘু-চেতা ধনি-সম্প্রদায়ের জীবন-বত্তাস্ত প্রণয়ন করিতে হয়, নদী- 
তরঙ্গে নিমজ্জ্যমান তরী সমূহের ন্যায় স্ুরা-নদীর তরঙ্গ-প্রবাহে প্লবান 
ও মজ্জ্যমান লক্ষ লক্ষ ন্মুরাসক্ত লোকের অঙ্গ-ভঙ্গি, মুখ-বৈকল্য এবং 
শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক নিতান্ত অধঃপাতের চিত্র-পট প্রস্তুত 
করিতে হয়ঃ অস্ঠি, পঞ্্ীর ও চিতা-ভম্ম দ্বারা, বারছ্াঁর ছুর্ভিক্ষ-পীড়ায় 
গ্রপীড়িত, উৎকলদেশাদি-সমস্থিত, বর্তমীন ভারত-রাজ্যের অত্যুন্ূত 
কীততিস্তন্ত নির্মাণ করিতে হয়, এবং মাঁরিভয়-সমাক্রীস্ত। অশ্বপ্থ-মূল-বিদ্ধ” 
বন্য-ভৃণাদি-নমাকীর্ণ,। বিষাদ-চ্ছায়ায় সমারৃত, পরিত্যক্ত থুহুসমূছের 
ভগ্নভাব-দর্শনে, শৌক-মুগ্ধ ও বিক্ষিগু-চিত হুইয়! বক্ষঃ-স্থলে করাধাত 
পূর্র্বক হাহাকার রবে নিরন্তর মীতম্ * করিতে হয়। এসমুদায়ই 
মনুষ্যের শারীরিক ও মানদিক হুরবস্থার পরিচায়ক । আহার্যা শোভা 
ও বাহা তাশডস্বরে কি ইছার প্রতিকার হইতে পারে? স্থাস্থ্য-নণশ 
ও ধর্ম-নাশের কি প্রতিশোধ আছে? উভয়ের কি ভীষণ পরিণাম! 
কি ভীষণ পরিণাম। যাছ! হউক, ইংলগু | তোমার দয়া-প্রকাশ 
ব্যতিরেকে আর আমদের উপায় নাই | আমরা কপা-পীত্র/ আমা- 

পাবা মা, ওর ওত টি ০০. ০০০৭ 

* শোকার্ত হইয়াবিলাঁপ করাকে মাতম বলৈ | মোপলমাঁমেরা মহর়মের 
লময়ে মাতম করিয়া থাকে | ২৭ 



১৩২. ভারতবধাঁয় উপাঁনক-সম্গ্রদায় । 

দিকে কৃপা-দৃষষে দৃষ্টি কর এই প্রার্থনা | আমাদের রীতিমত রো'দন-স্বর 
নির্থত করিবারও সামর্থ্য নাই। তুমি অনুসন্ধান করিয়া! আমাদের 
বেদনা সমুদায় নিরূপণ ও নিবারণ কর। তুমি আমাদের প্রতি 
নির্দয় নও ইহ প্রপিষ্তই আছে | ভোমার বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়। 
রাজপথ, বাম্পীয়রথ, অপূর্ব সেতু ইত্যাদি কত বস্তু ও কত ব্যাপার 
দে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে । কিন্তু আমাদের সন্গিপাতের ভূষণ | 

প্রদোষ-কাঁলের কিছু পূর্বে কোন বিহঙ্গম হৃর্যাভিমুখে রক্ষ-শাখায় 
উপবিষ্ট হইয়া মধুর দ্যরে গীন করিতেছিল শুনিয়া, ভাব-সিদ্ধু ফরাশী 
গ্রন্থকীর মিশ্লে ভুবন-বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি কবীন্দ্র গেটির মৃত্যু- 
কালীন একটি কথা * ম্মরণ পূর্বক মানব-কুলের অজ্ঞান-বিমোচন- 
প্রীর্থনায় বলিয়া উঠেন, «“জ্যোতিঃ! জগদীশ | আরও জ্যোতিঃ!” প 
সেইররপ, ইংলগ.! আমরাও ঘোর রজনী সম্মুখীন দেখিয়া! আরও 
দয় আরও দয়] বলিয়া ভেখমার চরণ-সমিধানে রোদন করিতেছি। 

এক কালে যিনি অপধ্যাণ্ত অন্ন-বস্ত্র ও নানীবিধ বিলীস-দ্রব্য বিত- 
রগ করিয়া কত কত নর-কুলের রক্ষণ, পরিপালন ও লুখ-সাধন 
করিয়াছেন 8) যিনি জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিস্তার ও আরোগ্য-ব্যবস্থা! প্রদান 
করিয়া, বিদেশীয় লৌকের অজ্ঞান বিমোচন ও রো, মৃত্যু ও তন্নি- 

ঈ% গেটি মুমুষাবস্ছায় লর্বশেষে «জ্যোতিঃ | আরও জ্যোতিঃ1% এই 
কথাঁটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন | 

পঁ [079 76০10০ 95 থ. 81101)6196 1846, 17). 46. 

2 বহু পূর্বাবধি ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশ হইতে পশ্চিম দিকে পাঁর- 

সীক) বেবিলন্। আরৰ, ফিনিশিয়1১ কৃষ্ণলাঁগরের লমীপস্থ বনতর নগর) 

মিশর॥ ইয়ুরোৌপের অন্তর্গত রোমক প্রভৃতি ৰন্তর দেশ এবং উত্তর ও 
পূর্বদিকে বোধারা সমর্কন্দ  তাঁতার্, চীন বর্মা) যবদীপাদি নানা দ্বীপ 
ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে ধান্য) কার্পাস, শর্বর) নীল, লাক্ষা। তিল-তৈল ১ 

কাশ্মীরি শাল) পৈতিক সুরা তাল-মদ্য; স্বর্ণ। রৌপ্য, বৈদুর্্যাদি বহুমুল্য রঃ 
চন্দন, দারুচিনি, তৃচঙ এলাচ, প্রভৃতি তেজন্কর গন্ধদ্রব্য) লোবানাদি আজেয় 
গন্ধদ্রবাঃ শৃঙ্গঃ কেন্দুঃ জটামাঁৎনী, বাঁনর, কুকুর ইত্যাদি তক্ষ্যঃ পের) ব্যবহার্য 

ও কৌতুক-প্রদ নানাবিধ বিভিম পণ্য-সাঁমগ্রী নীত ও প্রেরিত ছইয়। আসিয়াছে | 
. কানেক কাল অতীত হইল) তত্ববোধিনী পত্রিকার এই বিষয়-সংক্রান্ত একটি 

প্রবন্ধ প্রকাশ করি) তাঁছাতে সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিভ আছে | এই পুস্তকের 

এইভাঁগ প্রচারিত হইবার কিছু পরেঃ অন্য মুই একটি,প্রবন্ধ-সম্বলিত তাহ! 
পুনরায় মুদ্রিত কক্কাইবায় ইচ্ছ। রিল | 



উপক্রমনিকা। ১৩৩ 

বন্ধন অশেষবিধ দুঃসহ যন্ত্রণ। নিবারণ করিয়াছেন * ; ধীহার 

+% ভারতবষাঁয় গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-শীন্ত্র বিষয়ক বহুতর পুম্তক 

আরব ও পারশীক দেশের ভাষায় অনুবারদদিত হইয়া সেই সেই দেশে প্রচা- 

রিত হয়| উযুন্ অল্অন্বা ফি তল. কাতুল_ আত্বা! নামক একখানি গ্রন্থে লিখিত 
আছেঃ তারতবধীয় পণ্ডিতের আরবের অন্তর্গত বোশদাদের রাজলসভায় 

উপস্থিত হইকা জ্যোতিষ ও বৈদ্যক-শাদ্বাদি শিক্ষা দেন | ইহার মধ্যে 
কাছারও নাম মক্$ঃ॥ কাহারও ব1 কক) কাহারও নাম বাবাখর্ বলিয়া লিখিত 

আছে | মক্কঃ মাণিক্য এবং বাখরু ভাক্কর (অর্থাৎ ভাক্করাচার্যা ) বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছেন | আ'রব-রাজ্যেশ্বর হর্ন অল রযীদের উকট পীড়া হয়| 

কোঁন রূপেই তাছার প্রতীকাঁর না হওয়াতে, তিনি ভারতবর্ষ হইতে এ মঙ্কঃকে 

চিকিৎসার্থ লইয়! যান ও তদীয় চিকিৎসার গুণে সে রোগ হইতে মুক্ত ছন | 

তত্তিন্ন॥ এ আরবী পুস্তকে দাছর্ঃ জবহর্ঃ রাছঃ$ অর্ত অন্দি) সক?) জঙ্গল, 
জারি, জওদর্, যানাকৃঃ পন্জহল, এই লমন্ড জ্যোতিষজ্ঞ ও চিক্রিংলা-শান্্জ্ঞ 

ভারতবর্ধীয় প্ডতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে | ইহাদের প্রণীত অনেক গ্রন্থ আরবী 
ও পারলী ভাষায় অনুবাদিত হয় | পূর্বোক্ত আরবী গ্রন্থে এ নাম গুলি বিকৃত 
করিয়া লিখিত হুইঙ্লাছে তাহার সন্দেহ নাই | উছাতে আরব দেশে নীত সিরকৃ্) 
লদর্দ ও যেদান্ নামে তিন খানি ভারতবর্ধীয় বৈদ্যক-গ্রস্থের বৃত্তান্ত আছে 7 তাহ 
সংন্ক ত চরকঃ হুশ্রেত ও নিদান বই জার কিছুই নয় | ৭৭৩ খৃষ্টাবে বা কিছু 
পরে অল্মনৃচ্থর্ নামক আরবীয় নরপতির অন্থমতি ক্রমে আরবী ভাষায় এক 
খানি জ্যোতিয-শান্্ অন্বাদিত হয় ; উহার আরবী নামলিন্দ হিন্দ | ফোল্ক্রক্ 
উছাকে সংস্কৃত ত্রদ্ঘলিদ্ধান্ত বলিম্া নিবো করেন | যাকুব_ নামে একটি গ্রন্থকার 
এ লিন্দ, ছিন্দ পুত্তক অবলম্বন করিয়। একখার্ন জ্যোতিষ-শাস্ত প্রস্তত করেন। 
বীজগণিত বিদ্য। প্রথমে তাঁরতবর্ষেই পরবার্তত হয়| ডায়োফেপ্টস নামে একটি 
গ্রীক গশিতবেত। শ্রী দেশে এ বিদ্য] প্রথম প্রচার করেন? তিনি নিজ 
পুদ্তকে ভারতবর্ধীয় বীজগণিত শাস্ত্রের প্রমাণ বারম্বার ডদ্ধত করিয়াছেন ৯| 
অতএব অ্ীকেরা এবিষয়বেও হিন্দুদের নিকট ধণী আছেন | অল্যামুমূ নামক 
বাদনাছের সময়ে একখানি সংস্কৃত বীজগণিত আরবীতে অন্বাদিভ হয় | 
১৯ ২) ৩, 8৯ ৫১ ৬) ৭১ ৮ ৯ এই নয় অস্ক-ূর্তি এবং একৎ দশং 
শতং সহ্তং ইত্যাদি দশগুণোত্তর সংখ্য] গণনার যেকপ প্রণালী অর্ঝত্র 
প্রচলিত রহিয়াছে, তারতবর্ধীয় আর্ধ্যেরাই তাছ। উদ্ভাবন করেন।| আরবী 
ও পারনীক পাঁটাগ্রপিত-প্রণেতারা লকলেই একবাক্যে ভাছা স্বীকার করিয়া 
শিল্পাছেন | (4. 2, 50], এা]১ 00. 183 800 184.) আরবীক্বের। 

৭ 48819010 185600099১ ₹০]. 2], 77. 161--164. 



৩৩৪ ভাঁরতবধর্ণয় উপাঁলক-সম্প্রদায়। 

সমীপে হিতোপদেশ ও ধর্মোপদেশ” প্রাণ্ত' হইয়া, সভ্য ও 

হিন্দুদের নিকট উছা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রকাশ করিয়া দেন ও তদ্বিষয়ক 
প্রস্থ-রচনা ও বাঁণিজ্য-বিজ্তার দ্বারা বোগ্দাঁদ্ নগর ছইতে স্পেনের অন্তর্গত 
কর্ডোব! নগর পর্ধ্স্ত প্রচার করিয়া! যান। খ,লাসং-উল্-ছিসাব নামক আরকী 
পুস্তকের ভূমিকায় ও অন্যান্য পারশীক গ্রন্থে তাহাদের এ ভাঙ্-প্রপালী-শিক্ষার 
বিষয় দ্ুম্পষ্ট লিখিত আছে | ন্ুবিখ্যাত শরীক পণ্ডিত পিথাগোরস একখানি 

গ্রন্থে অঙ্কগণনার যেরূপ পদ্ধতি প্রকাশ করেন এবং বিথিয়সের জ্যামিতি 

শান্ত তাহা যেরপ ব্যাখ্যাঁত হইয়াছে তাছা এ ভারতবর্ধীয় অফ-প্রণাঁলীর সহিত 

একরূপ অভিন্ন। একটি ফরাশী গণিতজ্ত প্িত ৯% বিচার করিয়া দেখি- 
রাছেন, পশ্চিমাঞ্চলের খষ্টানেরা আরবীয়দের পূর্বেও ভারতবর্ষীয় অফ-প্রণালী 

অবগত হইয়াছিলেন | ৪৮৬-৮৪১ খৃষ্টাব্দে আববীর় নরপতি হর্ অল্ রষীদের 

আদেশাম্ূপারে পূর্বোক্ত সুশ্ষিত ও চানক্য-কৃত বিষ-চিকিতুস: বিষয়ক একখানি 

গ্রন্থ উল্লিখিত মক্কঃ কর্তৃক পারসীক ভাষায় অনুবাদিত হয় | চানক্য-কৃত বলিক়! 

লিখিত পশু-চিকিতুনা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় এবং চরক 

নামক ক্ষপ্রসিদ্ধ বৈদ্যক-শীন্্ও আরবী ও পারলীক উভয় ভাষাতেই অনু- 
বাঁদিত হইয়! প্রচলিত হয়। ১৩৮১ খু্টাবে শ্ুশ্ত-ওরু কর্তৃক প্রণীত বলিয়া 
উন্লিখিত পশু-চিকিংপা ব্ষিযক অপর একখানি সংস্কৃত প্রস্থ অনুদাঁদিত হয়| 
অলবীরূনী নামক আরবীয় পণ্ডিত ১৭০ খষ্টান্ধে জন্ম গ্র্গ করিয়া ১০৩৮ 
খানে প্রাণত্যাশা করেন । তিনি জ্যোতিষ শাগের উপদেশ-গ্রহণ উদ্দেশে 

ভারতবর্ষে আসিয় উপস্থিত ছন) সাংখ্য ও যোগ শান বিষয়ক এক এক খানি 

প্রস্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং হিন্দুদের লাহিত্য ও বিজ্ঞান-শান্্বের 
বিবরণাত্বমক অন্য একখানি পুন্ডক রচনা করিয়া যাঁশ। ১৯৫, খাবে 

আবু সালেছ রাঁজগ্নগের শিক্ষা বিষয়ক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় 
অনুবাদ করেন | এই সমঘ্ড গণিত ও চিকিতলা বিদ্যা আরব হইতে পুনদায় 

সির দেশীর এলেশজেিয়। নগরের বিদ্যালয় সমৃছে প্রচলিত হয়ঃ এবং 
মাসলমাঁনের] স্পেন দেশ অধিকার করিয়া তথার বিদ্যালয় লংস্ছাপন কর্রিলে, 

ভাঁাতে আরবী ভাষায় বিরচিত ভারভবধীয় এ সমন্ড গ্যোতিযার্দ শান্রের 
অধ্য্ন-অধ্যাপন! প্রবর্তিত কইয়া ইয়ুরোপে প্রগারিত,ছইয়া যায়। পীজাঁনগর- 
নিবাসী লিয়োনার্ড নাঁষে একটি পঞ্থিত বার্বারি দেশে গিয়া আরবী ভাঁষায় 
বিরচিত বীজগণিত শিক্ষা করেন এবং ১২০২ খষ্টাকে তাছা লাটিন ভাষায় 
গন্বাদ করিয়। স্বদেশে প্রচার করিয়! যান । জগন্িখ্যাত জর্মেন পণ্ডিত 

ছুঘ্বোল্ট্ বলিয়| শিক্ষাছেন, আরবীয়দের কর্তৃক ভারতবর্ধীয় অঙক-প্রণালশ এবং 

৯ 00098168. 
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উপক্রমণিকা 1 ১৩৫ 

শ্জসভ্য কত কত নর-জীতি আপনাদিগকে বিশুদ্ধ ও চরিতার্থ জ্ঞান, 

ভীদ্ ও ভারতবর্ষ উভয় দেশীয় বী্গগণিত প্রচারিত হইয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 

গণিতাংশের বিশেষরূপ উ্মত্ি-সাঁধন করিয়াছে এবহ জেটাতিষ, দৃষ্তিবিজ্ঞানঃ 

প্রাকৃতিক ভূগোল তেজোবিজ্ঞান ও চুম্বকবিজ্ঞানের ছুরহতর ভাগ সমুদাঘ 

মহ্ুষোর বুদ্ধি-গম্য করিয়। দিয়াছে | নচেহ+ এ কল 1হদ্যার এ সমস্ত অংশেরঃ 

হয়ত, ারোদ্যাটনই হইত না৯ | ন' হইলে, ছুরারোছ হিজ্ঞান-বেদীর এ দুইটি 

ভারভবর্ধীয় অনশ্বর মোপাঁনের অনভ্ভাবে অনেকাঁনেক আতীব গুরুতর অংশে 
মানবীয় বুদ্ধির অদামান্য মিম প্রকাশই পাইত না| পশ্চিমের ন্যায় পূর্ব্বণদকেও 

ভাঁরতব্ীয় গণিত-বিদ্য' প্রচলিত হয় | জীমান্ রেনে! নামে একটি ফরানী পণ্ডিত 

প্রদর্শন করিয়াঁছেন। এ বিদ্যা ৭২৯ খ্ুষ্টাব্ধে চীনদেশ পর্যস্ত পরিব্যাপ্ত 
হইয়া বান প'| মোগল লত্াটু আকবর রামায়ণ মহাতারত, অমরকোষ এবং 

অথব্ববেদ (বা কতকগুলি উপনিষদ) পার দিক ভাষায় অনুবাদ করান | তাঁহার 
প্রপৌত্র দার! ১৬৫৭ খ ষ্টাবে পারমীক ভাষ:য় উপন্ষদ্ সকল অনুবাদ করেন 
এবং পশ্চাং আকেভীই, ছপের কর্তৃক এ পারনীক অনুবাদের লাটিন ও ফরাসী 

অন্থবাদ সম্পন্ন হয় 795৭. ধু. 0010000551550806 [যো 909 15020 

01]. 600$0190 400 ০] 4100% &০ ৮10 7. [. 08003 79003 

10 (16 ৭) 00181 01 01)9 1$0701 4১10610 390190)) ৮০1. 6১ 010. 10$-_119, 

1182 51011905 10060189 90. 0109 30191009 01 [/87100080) 896 5910638, 

1862) 07. 14)--1535 00199100197 01350700190 00 0১ 471015200616 

204 4১12607% 01059 1000403, ১০৮01১9১861 [15007 91 4১100) 

10. 0179 491৮010 18939১101১08+ 50]. 2311. 1). 150-1859 416 

2000: ৬97) [00109919655 0981003 (0811১10৮098 0৮ 10. 0. 06৮১ ৮০1-11 
উপ ০ পপ পপ পপ পপ ০ পাপ জাপা পক ০ 

ঈ% 13001) 11036 916০৮৪--6)9 8110016279008 0100801) 0£ (9 

1509%1009 9৫ 079 8019009 01100100197 200 01100001101 55100018 

001) ০106 ট% [১08101910--1)0৮0 52108915১00 [০0৬5:811% (৮৮০: 

90 0১০ %021709 0101) 20211)01)9101021 092100) 01 208088] 801970098 

8100 17011100680 00958 00 009 10019 210317059 091)811)61105 01 2৪" 

(০700) ০11)08) [01778109] 0৪০07801175 00 019 01607195 ০৫ 

108৮ 8110 10287901510) 1)101)8 10006 500), 8105, ৮9010 1193 

1020:1800 0101)67164,--00950708 00918901007 10. 0. 0৮4) ০], 
11.5 1849, 01১. 599 80 600. 

পণ 186185900৩৪ ৬ ০079095 18:03 02185 49268 0809 1) 1009 
96819 010109510০৮ 19109005000 [১ 7. 017 09209 ]].১ 0. 56. 

সপ পাশ পপি পীপী। 



১৩৩ ভারতবধাঁয় উপাসক-লম্প্রদায়। 

করিক্লাছে * ; যাহার যশঃ-সৌরভে বিমুঞ্ধ হইয়া! ও তদর্থ বাহার উদ্দেশে 
জপ শা 

18495 1). 535 0৫ 599--600+ 167019 ৪৮ 1 17000+ 7%: 13৪1 

2095 000. 312--328 2৫ 9011008 13196911203 0£ 170198 ]0)]). 
259 8180 260, | 

শ্রীকের হিন্দুদের নিকট দর্শন শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন ইছা সর্বতোভাঁবে 
বিবেচনা-সিদ্ধ বলিয়া ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে | (৫৬--৫৮ পৃষ্ঠা দেখ |) 

শ্যাম-দেশইয় ভাষার বিরছিত বিশেষ বিশেষ পুজ্তকের অন্তর্গত রাম ও 
লক্ষমণ-চরিত্র১ রাবণ কর্তৃক পীত'-হরণ, রাম-রাঁবণের যুদ্ধ-বর্ণন) অনিরুদ্ধ-উ পা- 

খ্যান) ভগবতী-মাছাত্ব-কথন$ স্ুত্রীব-সছোদর বালী রাজার বৃত্তাস্ত) এবং 

কামধেহ১ নাঁগ-কন7া5 বঙ্গ) রাক্ষপাদি সংক্রান্ত নানা বিষয়ক প্রস্তাবে লংক্কত 

শান্ত্রেরই সম্পুর্ণ কাধ্যকারিত্ব লক্ষিত হইয়া! থাকে | ত্রদ্মদেতের ভাষায়ও রাম 

চরিত্রাপি বিষয়ক অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায | উল্লিখিত উভদ্ধ ভাষাতেই 

এ সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত বহুতক় কাব্য ও নাটক বিদ্যমান আছে | এ লমুদায়ই 
তাঁরতবরীয়, অতএব মুখ্য বা গৌণ ব্ূপে সংস্কৃত শাস্ হইতে সংকলিত তাছার 

সন্দেহ নাই |--4919610 1095681010639 10700) 0]. 2.১ 1811৯ 1)7. 

234 ৪00 248-9)] , 

* সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র একখানি ক্ন্দর নীতি-্রন্থ | ইহ হইতেই প্রচলিত 

ছিতোঁপদেশ সংকলিত হয় | এই পঞ্চতন্ত্র গ্রীকৃ, লাটিম্, পহদব শী, আরবী, পার- 

লীক, লীরিক্িক) ছিক্র, 'স্পেনিশ, ইটা!লক, জর্ষেন্, ফরাঁশী, ইংরেজী, ভাতার, 
ভুরকী॥ মলে এই লমন্ড বিদেশীর ভাষার অন্বাদিত হইয়া ভূঘও্লের বহুতর 

অংশে নীতি-বিদ্যা প্রচার করে। ইহার ও কথালরিহসাগরের অন্তর্গত বহুতর 

উপন্যাস আরবীক ও পারসীক বিবিধ পুক্ডকে পর্রব্যাপ্ত হইয়া পড়িক্কাছে | 

চুপ্রলিদ্ধ আরব্য উপন্যাঁদ অনেক স্ছলে এই ভূষণে বিভূষিত। এমন কি, এ 

উপন্যাস-পুত্ডকের প্রথম উপাধ্য!নই অর্থাৎ শাঁছরিয়ার ও শাহজেমানের কথাই 

সংস্কৃত কথাসরিৎসাগর হইতে নঙ্কলিত | এঁটি উক্ত সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত ছুই সব 

্রাঙ্ষণ ও এক বক্ষের উপাখ্যান বই আর কিছুই নয়+ | তত্তিম, এ আরবী 

পুস্তকের অন্তর্গত এস -লিন্দিবাদের আখ্যা নঃরাজা॥ রাজপুজ, যুবতী ও লপ্ত মন্ত্রী 

উপন্যাস, গ্সেলীক়াদ্, তদীর পুত্র ওমন্তরী বেন্সাসের উপকথ। ইত্যাদি উপাধ্যান 

এ বিষয়ে হুম্পেষ্ট সাক্ষ্য দান করিতেছে |-_77)9 07167091 1185626159 

&10 01076 [8919৯ ০]. [.১ 00, 493--506৯ 13. 7 7 05০075 

7089908 01. 8019065 0070000690. সাঃ 380085016 14160780097 ০), 

[]., 1864) 00. 180 0019:000,8 11000900601 79208758 6০ 2018 
নিন 

% 71109) 200:00:6120 চ6%19ম॥ 1০. 221 0,266, 



উপক্রেমণিক! । ১৩৭ 

জগীধ সিন্ধু সন্তরণ করির স্ুুসভ্য জাতীয়ের! অর্ধ ভূমগ্ডলের আবিক্রিয়! 
ও তদ্দীয় অতুল এরশ্বর্ধ্য লাভ করিয়াছেন; এবং ইংলগু 1 তুমি ও তোমার 
সহোদরাগধণে বহুকীলাবধি যাহার অনুগ্রহ-প্রত্যাশার প্রত্যাশীপন্ন ছিলে, 
এই সেই এক কালের রাজমহিষী মহীয়সী ভারতভূমি এখন নিতান্ত 

11107 01 079 1710078,069%, [78501 8৪105 [780168 [10016777795 
4০1 00,110159101 1085 1402 0010170155 13710517209 [0181072 
16519 ৮0]. 1.5 7. 227 0 00.20076 20058504270 009 
1২101715, 05781560 9৮ 15. ডা. 1509১ ৮০1. ]]71.5 18419 170, 27115, 
160 870 %4]1-747. 

তাঁরতবর্ধীয় রাজনীত) ধর্শানীতি, ধর্মশান্ঃ সাহিত্য শান্ত প্রভৃতি সমুদ্র অতি- 
ক্রম পূর্বক যবদ্বীপ ও বালি দ্বীপে নীভ হইয়া ধর্ম ও নীতি প্রকাশ করিয়াছে | (এই 
পুম্তকেব অন্তত শৈব-লন্প্রদায-বিবরণের ১৩--১৭ পৃষ্ঠা দেখ 1) কেরল যব ও 
বালি দ্বীপে নর। এ অঞ্চলের অন্যান্য দ্বীপস্থ স্পেোকেরও শিক্ষা ও সভ্যতা সাধন 

বিষয়ে যেঞ্চিন্দুদিগের বিশেষরূপ কার্যাকারিত্ব ছিল, নান] বিষয়ে তাহার ভানেশ 

কাঁনেক নিদর্শন দেপিতে পাওয়াযায় | এমন কি ল্ুমাত্রা, লেম্বা, সেলিবিজ 

শুভৃতি দ্বীপের বর্ণাবলীও দেবনাগরাদি ভারতবর্ষীয় অক্ষরের ন্যাঁয় কবর্ চবর্গাদি 

বর্গ-বিভাঁগের নিয়মাহনারে বিভক্ত দেখ: যায় |-__1)0 ০] ০1 0179 

[09190 410)010012005 ৮01,115 ০ 2, 070, 7709- 57, 

যে বৌদ্ধ-লম্প্রদায় অদ্যাপি ভূমগ্ডুলের অন্য জন্য ধর্ম-সম্প্রুদায় অপেক্ষা 

বিশ্তত বলিয়া বিতেচিত ছই্কাছে ৯১ ভারতবষেই তাহ প্রবর্তত হইয়াছিল | 

এই স্থান হইতে তাঁছ' চীনঃ জাপান, বর্ধা, নিংহল, তাতার্ প্রভৃতি নানা দেশে 

প্রচারিত ছর | বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকেরা সেই ননত্ড দেশে উৎসাহ নহকারে গমন 
পূর্ববক স্বধর্ম্ম গ্রচার করিয়। আইসে | 

খষ্টাবের চতুর্থ শতাবী ছইতে দশম শভান্দী পথ্যন্ত চীন দেশীয় ভূরি ভুরি 

তীর্থযাত্রী ভারতবর্ষে আগমন পূর্্নক ধর্মা-পুস্তকারদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যার | 

আমেরিকা খণ্ডের অন্তরঃপাতী পিরুবিয়। দেণে প্রচলিত গ্রামপিতোয়া 

নানক মঞ্ছোৎলব ও এঁ দেশীয় মৃপতিগণের ূর্য্যবহশ হইতে উৎপতি-প্রবাদ পঁঃ 
এ খণ্ডের মধ্যস্ছলবাঁদী কতকগুলি জাতির ভাষায় ঈশ্বরের নীম সিবুঃ আনিয়ার 

অন্তর্গত ফিজিয়া দেশীয়দের একটি উপাস্য দেবতার নাম সেবা বা সেৰাজিয়ল $ 

এ দেবোপাঁসকদের দীক্ষ-কালে সর্প-ঘটিত ব্যাঁপার-বিশেষের অনুষ্ঠান-প্রথা, 

পল 

* এখন প্রায় ৪৫৫. ০০০০০ পঁ্তাল্লিশ কোটা পঞ্চাশ লক্ষ লোক ৌদ্ধধর্ম 

স্বীকার করে |_-188102] 480231)৮ 0৫101085 ৪650660 2 ঠহজ 2007 

[2 00008 হিওন। & 0৪0ছাত তি 05৪১০০৮1868, ৮০,150. 216 

দেখ | 

পৃ 4. ই. তথ, 19 07426. 

টা 



১৩৮ ভাঁরতবধীয় উপাঁনক-মম্প্রদায়। 

দীন ভাঁবে তোমার শরণাগত ও চরণাবনত হইয়! ত্রাহি ত্রাহি বলিয়] 
কাঁতর স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন | এখন) ইংলণু.! তোঁমার উচিত কর্ম 
তুমি কর। বিজ্ঞান-বিশোধিত দয়া প্রকাশ কর, দেশ-কাল-পাত্র 
বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা কর, রাজভাবকে এক পার্ষে রাখিয় প্রজা; 
গীণের প্রতি মাতৃভীব প্রদর্শন কর, এবং যদি সম্ভব হয়। অবমন্্-প্রায় 
ভারতভূমিকে রক্ষা করিয়া তীহার অস্র-জল বিমোচন কর | 

ভাল এক অপ্রাসঙ্গিক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া! অধীর হইয়। পড়ি- 
তেছি। শোচনীয় বিষয়ের প্রসঙ্গ ও হৃদর-ভেদী আর্ত-নীদের উদ্দিরণ আর 
সহ্থ হইতেছে না| এখন আ'মার অন্তঃকরণ একটি জান্তবল্যমান অগ্নি-ক্ষেত্র 
হইয়াছে ! আমার হৃদয়-স্ছল একটি ভয়খনক আগ্নেয়গিরি হইয়া? উঠি- 
যে! আমার জ্বলিত মস্তক ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে! বাথার ব্যথিত 
পাটিকগণ! কি বিষাগ্লি-আ্রোতই গরবাহিত করিয়া তোমাদিশকে দগ্ধ 
করিতেছি! এখন অপেক্ষাকৃত শীতলতর প্ররুভ প্রস্তাবের অনুমরণ 
করাই শেয়ই। 

রামায়ণ ও মহাভারতে পুর্ন-লিখিভ বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক ব্যবহার- 

িশর্ দেশীয়দের একটি দেবতার নাম সের ব1 সেবা বা সোবক্ * এই সন্ত 
কথ! এই প্রস্ভ/ব-সন্বন্ধে লিখিয়া রাখ। অনঙ্গত নয়] 

ভাঁরতভূমি ভূমণ্ডলে কেবল জ্ঞান, ধর্ম ও আরোগয বিস্তার করিমাই নিরস্ত 
ছল দাই, ধিদেশীয়দিগকে দোষ-শুন্য আঁমোদ-প্রমোদের উপায়ও শিক্ষা 
দিক্কাছেন | তাঁরীখুল চোকুমা নাষক গ্রন্থে লখিত আছে আরবীয়ের| এখান 

হইডে সঙ্গীভ-শান্বিশেষ সংগ্রহ ক্রিয়া ম্বদেশে প্রচার করেন | উছার মাম 
বিক্লাকর্ অর্থাং বিদযাঁফল বপিয়া লিখিত আছে | বছুকাঁলাবধি অনেকানেক 

লভ্য জাতীয়েরা যে শহরঞ্চ-ক্লীড়ার আফোদে আমোদিত হইয়। আলিতেছেন ও 

জানোস্বলিভ ইউরোপ খণ্ডেও ঘাধুন! ষেআমোদ-ভরুঙ্গের প্রবাহ চলিতেছে) 

ভাহ1 তাঁরতবর্ষে উৎপন্ন হয়| পারদীক গ্রস্থকারের! এ বিষন্ন একবাক্যে 

লিকার করিস শিল্ষা্ছেন | তীঁছারা বলেনঃ খানের ষষ্ঠ শঁভাঁকীতে তাঁরতবধের 

পঙ্টিঘ খণ্ড কইতে এ ক্রীড়াটি পঞ্চতস্ত্রের সছিভ পাঃক্তানে মীত হয় (উবার সংস্কৃত 

মাম চতুরঙ্গ | প্রাচীন পারলীকেরা উ্ধাকে বিরু করিয়া চতরছগ করেন এবং, 

তা!রবী ভাষার এ শব্দের আদান্ত অক্দর না থাকাতে) আরবীয়ের। পরে উছা 

শানভরষ্ী বলিক্সা উজ্চারণ করেন। তদনুসারে। পারজ্ডানে ও ভারতবর্ষে উচ্ছ 

শতরঞ বলিয়া প্রচলিত হয় [---১818110 109592101168১ [50000 ৮০]. ]],) 

07 159-1065. 
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চি পপ পপ 1 পপ সত পা রা. খপ 



উপক্রমণিকা ), 5৩৯ 

ইততান্তের স্ায় আগ্যন্তি অনেক রূপ সুপ্রাচীন বৈদিক কথা-প্রসঙ্গও 
বিদ্যমান আছে । জনক, ভনমেজঙ্গ, পরিক্ষিৎ প্রভৃতি বৈদিক সময়ের * 
লোক। যে অময়ে তাহারা জীবিত ছি বেদের ব্রশ্ষণ-ভাগ সে 
সময়ের পূর্বে প্রবতিত হইয়'ছিল কি না বলা যর না, কিন্তু সম্পন্ন হয় 

নাই | এ্তরেয় ও শতপণব্রাদ্ধণে পরিক্ষিৎ জনমেজয়াদির প্রসঙ্গ দেখিতে 

পাওয়া যাঁয়। অতএব তাহার। ও তদ'র পূর্ববপুকষ ভীমার্জন যুখিিরাদি 
এ ব্রাঁ্ষণ-রচনার পূর্বতন লোক স্পষ্টই জানা যাইতেছে | 

হল শ্বলা ইনুব্য জন্তালিসঈ্ীন নং: জানঈনী জলঈজহব 

দাহি্বিলনলিসিমন্র লজ্জার অলী: দাহিন্বিন: লন ঘন: 

সিন জঙ্গল দবীন্বান্র। 
'পীতরেয় ব্রাঙ্ষণ | ৮ পঞ্চিকা | ২১। 

কবয পঁপুভ্র তুর এই এন্দ্র মহাভিষেকক্তিয়া দ্বার পরিক্ষিং-পুত্র 
জনমেজয়ের অভিষেক-ীর্্য অম্পন্ন করিয়া! দেন| তদীয় ফলে পরিক্ষিৎ- 
পুত্র জনমেজয় সমস্ত ভূমগ্ডল অর্বাংশে জয় করিয়! পরিভ্রমণ করেন । 

হল ত্বনা হ্ছুত্ঘ লল্গামিছঈীল কীঘননা লালনতী জর্্ন 

ীম্কানিনবিমিমন্ত নহ্সার অহনী হীম্বানি: বলনা ব্বশ্রনঃ 

স্ঘিনী' জন্ দতীত্বাত্ব 
এঁতরেয় ব্রাঙ্ষণ | ৮ পঞ্চিকা। ২৩] 

মমতা-পুভ্ত্র সর দীর্ঘতম! এই প্রন্দ্র মহাভিষেক দ্বার দ্রত্মস্ত-তনয় ভরতের 

্* যে লময়ে কেবল বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক আচার ব্যবছার প্রচলিত 
ছিল) পৌরাণিক ধর্ম প্রবর্তিত হয় নাই, মই সময়কে বৈদিক লষয় বলিক 
উল্লেখ করা গেল | ূ 

1 ধবিতবিশেষের নাঁম কবষ। খগটবদের মন্ত্বিশেবের মধ্যেও কবষের- 
মাম পম্মিবেশিত আছে। | 

আঘ স্মুন' জান ত্বনঘ তত হুতুনি উত্নজ বাক: | (৭ম [১৮স1১২৭1), 

বজ্জবাছ ইন্ত শ্রুত) ক'ব, বদ্ধ ও দ্রন্থ্যকে বথাক্রমে জল-মগ্ন করিয়াছিলেন | 
তিনি দালং-পুত্র । এতহেক়্*চ ও কৌষীতকি ত্রাদ্ষণে তীছা় প্রসঙ্গ আছে | 

লিখিত আছে, একবার সরন্মতী-ভীরে যজ্ঞ-ক্ছলে তিনি উপস্থিত ছিলেন 5 
খবিশীপ তাছাকে দালী-পুল্র বলিয়া অবজ্ঞা শরকাঁশ পুরর্ধক বলেনঃ 

সস... 

% এতররর় ্রাঙ্ষণ ) ২1 ১৯| 



১৪০৩ ভারতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদাঁয় | 

রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়! সম্পাদন করিয়া! দেন! তদীয় ফলে হুম্মস্ত-পুত্র তরত 
সমস্ত ভূমগুল জয় করিয় পরিভ্রমণ করেন | 

সপ পপি ০০ পিপিপি পাশাপাশি সপ স্পিন 

হাস্বা জব ভ্তলীগঘি ন অ্জ্তা হস্ত মন্্তি্যান: | 

কৌধীতকি ত্রাদ্ধণ | ১১ 
. তুমি দীপী-পুজ ; আমর] তোমার সহিত ভোজন করব ন1| 

এই কবয খধি খাবেদ-নংহিতার দশম মণ্ডলের অন্তর্ভ ৩গত্রিংশঃ 
৩১ একত্রিংশঃ ৩২ দ্বাত্রিংশ) ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ ও ৩৪ চতুন্ংশঙ্গ ন্মুজ্ত রচন| করেন? 

ও তদীয় পুত্র তুর পরিক্ষিং-তনয় মঞ্ারাঁজ জনতেজয়ের রাজ্যাভিেক-ক্রেয় 
সম্পাদন করিয়া! দেন | পশ্চাহ দুষ্ট হইবে কক্ষীবান্ খষি খঘেদ-সংছিতার 
কঙকগুলি স্থৃক্ত রচন। করেন) তিনিও একটি দাসী-পুন্র পু । ছান্দোগ্যোপনিষদে 

চতুর্থ প্রপাঠকের অন্তর্গত জানশ্রাত আখ্যাকিকার লিখিত আছে) রৈকা খষ 
জানশ্রুতি রাজাকে শুদ্র জানিয় ও বারবার তীহাকে শুদ্র সম্বোধন করিয়া 

পহ্চ1হ বেদবাঁক্য দ্বার। সংবর্গ বিদ্যা উপদেশ দেন 

ঘ নকা ভবীত্রানাতুবীঘ বনী: (ইত্যাঁদি)। 

তিনি (অর্থাৎ রৈক্য) তাহাকে (অর্থাৎ শৃড্র-কুলোষ্ভব জানশ্রুতিকে) বলিলেন? 

বাঁয়ুই সতবর্গ ইত্যাদি | 
বিশ্ববারা। রোমশা, যমী, ডর্বশী প্রভৃতি স্ত্রীলোঁকের।ও বেদ-মন্ত্রের রচয়িত্রী 

বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । ইহার] পকলেই খথেদ-মন্ত্র 2 প্রণয়ন করেন | ইহ" 
দের বাক্যই বেদ হইয়া গিয়াছে | এইরূপ বৃহদারণ্যকোঁপনিষদের তৃতীক় 
অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাক্ষপে ও চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ক্রাদ্ষণে বিনিবেশিত গাগশ ও 
দৈত্েয়ীর বাক্যগুলিও বেদ বলিয়! পরিগণিত হয়| কি জাশ্ত্যয | ত্রাদ্ধণেরা থে 
স্্রীশুদ্রের বিরচিত বেদ-মন্ত্র কণস্থ করিয়। আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়! 

আনিয়াছেনঃ পশ্চাঁ তাঙাদিগকেই বেদাধিকারে একেবারে বঞ্চিত করিয়। 
রাখয়াছেন| তাহাদের পক্ষে বেদ পাঠ দুরে থাকুক, শ্রবণও বিষম পাতক | 
ভাল। বুদ্ষণ ঠাঁকুর ! ভাল! 

পপ পপীপিনাী পিপি পিতা ০ পাপা পিশ পা পিউ. প্ শা পপি সা পিস ৩ পি পপ, কেরা র 

ঞ ৩৪ চৌন্রিশ ছুটি ক কবষ বা মুক্গবহ-পুতর ও অক্ষ | খবির 7 রত বলিয়। লিখিত 
আছে 

প' ভখিষ্গস্মাপ্ামমহাজত্ মক্ষিত্যা হাতা হীমদমীন্সাহিল: জহীালত্ 
ঘত্ম ক্মাদ: 1--সর্ধাহ্ক্রম | 
এ পঞ্চম মণ্ডলের ২৮ সুঞ্জ ও প্রথম মণ্ডলের ১২১ স্ুজ্ের সপ্তম ধান 

এবং দশম মণ্ডলের ১০ ও ৯৫ নুক্তের তান্তর্গত মন্ত্রসমূ | 



উপক্রমণিক! | ৩১৪ 

হন শল্রীনী হন্বাদ; ঘ্ীলঙ্গ: | জলললর্শ দাহিত্বিন 
ক্স ্ ৬ শ * বালতান্বজ্ঞাহ বলদ্া বলা দাদ জন্যা($ না নক্মআনদ- 

অনাল। 

শতপখ ব্রাঙ্গণ |১৩| ৫1৪1১ 

ইক্দ্রোতে। দৈবধপ শেধনক পরিক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়ের অশ্বমেধযজ্ঞে 
যাঁজন করেন! তদ্দারা জনমেজয় সমস্ত পাপ ও সমস্ত ব্রন্মহত্য। হইতে 
মুক্ত হন। 

মহণভাঁরতের জন্তব পর্বাধ্যায় অনুসারে পরিক্ষিভের অপর তিন 
পুত্রর নাম ভীমসেন, উগ্রসেন ও সু“সন* | শতপথ ব্রাহ্মণের ত্রয়োদশ 
কাগের পঞ্চম অধায়েও তাহাদের প্রসঙ্গ আছে; বিশেষ এই যে, মহা 

ভারতোক্ত সুসেনের পরিবর্তে শ্রতসেন সন্িবেশিত দেখা যায়। ইসীর] 
সকলেই অশ্বমেধের অনুষ্ঠান দ্বারা গুকতর পাপ হইতে মুক্ত হন এইরূপ 
লিখিত আছে প"1 ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, এ ব্রাহ্মণ-রচয়িত। 
তাহাদিগকে হাতত লোক বলিয়া! অবগত ছিলেন। 

এইরূপ, জনক-বৈদেছ অর্থাৎ মিখিলাধিপতি জনক, দুম্বন্ত, শকুস্তল। প্র 
ও তদীয় পুন্তর ভরত, রাঁজ1 ধতরা্টথ ইত্যাদি রামায়ণ ও মহাভারতের 
মূলোপাখ্যানোক্ত নানা ব্যক্তি সম্বন্ধীয় নান! বিষয় শতপথ ত্রাঙ্ছণ'দিগ 
মধ্যে হ্থচিত দেখা যায়। 

মহাভারতানুসারেঃ অর্জন কষফ-ভখিনী স্ুভদ্রাকে হরণ করেন এবং 
ভীম্ম কাশীরাজ-কন্ত? অন্বা, 'অন্থিকা ও অন্বালিকাকে বল-পুর্বক অপহরণ 

করিয়। আনেন $ এবং তদীয় ভ্র'ত বিচিত্রবীর্যের সহিত অস্বথিক! 
ও অন্বালিকাঁর পাণিগ্রহথণ সম্পন্ন করিয়া দেন । অন্বিকার শীর্ভে প্তরখষ্ 
ও অন্বালিকার গর্ডে পাণড জন্ম গ্রহণ করেন || বাঁজ্রসনেয়িসংহিতাঁর 

অন্তর্গত অশ্বমেধ যজ্জের প্রকরণে এ চারিটি ভ্রীলোকেরই নাম একত্র 
সন্নিবেশিত আছে। রাজমহিষী বলিতেছেন, 

ার৮১ শি পাপে পিসী িপসপী শিপন পপ পপপপপীপপাশপাপ পাপ 

ক আদিপর্ব | ৯৪| ৫৩৩৫৪ | 
. পর" শতপথ ত্রান্ষণ | ১৩1৫1 ৪1৩ কণ্ডিকা| 
[শতপথ বাদ্ধণে শঠুন্তলা অপ্দর| বলিয়। লিখিত হইয়াছে । £৫শকুত্বল! 

নাডপিত্যসরা ভরতং দধে” (শঃ পবা1 ১৩৫1 81১৩) তেন টহ 
তেন ভরতো৷ দৌঃবস্তিরীজে” (শঃ পঃ বা |১৩| ৫1 ৪1১১) 

শু আদিপর্ের ৯৪ অধ্যায়ের && শ্রোক অহ্সায়েত। জনমেজয়ের এক 

পুত্রের নান ধৃতরা্ী| $ ১১৯ পৃষ্ঠাদেখ! | আদপব্ধ ১০৩। 



5৪ ভাঁরতবধীঁয় উপানক-সম্প্রদাঁয়। 

অংবঃত্যক্দিঈী অব্বান্িদ্দ ল লা লত্রনি স্থল । 

ব্ব্ত্বম্বন্ধ; স্কললিন্ধা জান্দীবনান্বিলীন্ ॥| 
বাজসনেয়িমংহিতা | ২৩। ১৮! 

অন্বে। অশ্বিকে! অন্বালিকে! কেহ আমাকে অশ্ব-সন্িধানে লইয়] 

যার না| (যি আমি নিজে না যাই), তাহা ছইলে, সেই নিন্দিত অর্খব 

কাম্পীল-নগর-নিবামিনী বিঁনন্দিত স্ুভদ্রার মত অন্যের সহিত সহ- 
বাস কঠিবে | 

একত্র মন্িবেশিত এই সমস্ত নামদির সহিত মহাভারতৌন্ত এ সমস্ত 
ব্যক্তির নামাদি কোনরূপেই অনন্বদ্ধ মনে করিতে পরা যার না| বাজ- 

সনেরিনংহিতাঁর একটি মান্ত্রে ১০1১১) অর্জ,নের নাম আছে, কিন্তু সেটি 
ইন্দ্-বাচক। মহাভরতোক্ত অক্ভ্নি€ ইন্দ্-পুক্র বলিয়। পরিগণিত | এই- 
রূপ রামারণ ও মহাভারতের আনুষক্জিক কথ" সংক্রান্ত বশিষ্ঠবিশ্বা মিত্র, 
যাজ্ঞবল্কা৯ দর্ঘ তম, কক্ষীবান প্রভভতি অনেক অনেক ধধির প্রসঙ্গ, এবং 

জল-প্রলয়-রত্তান্ত, পুকরবা ও উব্বশীর উপাখ্যান, শুনঃশেপের বিষয়, চাব- 

নের পুনঃ যৌবন-প্রাপ্তি ইত্য'দি বুতর উপাথ্যনও বেদ-মুলক | বেদের মন্্ব 
ও ব্রাহ্ষণ উভর ভাগের মধ্যেই এই নমস্ত বিষয় বিনিতবশিত আছে। 

পশ্চাঁশ পার্খাপাশ্বী করিয়া তাহার কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, 
পাঠ করিলেই জানিতে পারা যাইবে । 

বেদ। রামায়ণ ও মহাভারত । 
বসিষ্ঠ (বশিষ্ঠ)| ্ 

সর্ধানুক্রমানুস'রে। ধণ্েদ সংহি-. বালকাণ্ডের ৫২-_৫৬ ও অন্য 
তাঁর সপ্তম মণ্ডলের আন্তর্তি এক অন্য নান! সগের নানা স্থানে এবং 
হ্টতে একশত চারি পর্যন্ত প্রায় আদি পর্বের ৯৪ অধ্যায়ের ৪২ 

অমুদার স্থাক্তের রচরিতা। বসিষ্ঠ ও 
বলিষ্ঠ সন্তানেরা এ সংহিতার 
প্রথম মণ্ডলের ১১২ সু, ৯৭ এবং 
সপ্তম মগুলের ৭স্বঃ ৭ধ; ৯৬7 
১২,৩১ ১৮৪) ২৩১১১ ২৬৫) 
৩৩) ১-+১৪ ; ৩৭, ৪ ইত্যাদি বু- 
তর খকে উল্লিখিত। তৈত্তিরীয় 
জংহিতাঁর সপ্তমাষউক, এঁডরেক 
্রাঙ্মণ (৮, ২১), কৌধীতকি ব্রাঙ্গ" 
গের £র্থ অধ্যায় শতপথ ব্রাঁক্ষণের 
দ্বাদশ কাণ্ডের ষষ্ঠাধ্যায় (১) ৩৮), 

শ্লেকে ও ৯৯ আঅ, ৫শ্লোকে এবং 

১৭১, ১৭৪, ও ১৭৫ অধ্যায়ে ও অন্য 

অন্য স্থানে উপাখ্যাত। শান্তি 

পর্ব্বের ৩০৩--7৩০৯ অধ্যায়ে জ্ঞান ও 

ধর্মের. উপদেষী] ম্বরূপে পরি" 
বীর্তিত। | 



উপক্রমণিকা। 

বেদ 

সাঁমবেদের ষডবিংশ ত্রাণ (১, 

্ | হত্যাদি বহুভর বেদ-শাস্্রে 

কীর্তিত ও উপাখ্যাত। 

১৪৩ 

রামায়ণ ও মহাভারত ॥ 

বিশ্বামিত্র | 

অর্বানুক্রমনুসীরে। খগ্ধেদ সংহি- 
তার তৃতীয় মগুলের অন্তর্থত ১ এক 
হইতে ১২বার এবং ২৪ চব্বিশ হইতে 

৬২বাষটি পর্য্যন্ত গায় সমুদার স্থান্তের 
রটরিতাঞ্জ | খ-সং) ৩ম+১ সঃ ২১ ঝ) 
৩ম) ১৮, ৪খ। ৩ম, ৫৩স্থ) ৭) ১২ ও 
১৩খ ; ১০ম, ৮৯ম্ ১৭ + ১০ম, ১৬৭ 
স্লঃ ৪ ইত্যাদি খকে এবহ হর 

ব্রাহ্মণের নগ্তম পঞ্চিকার অন্তর্থত 

জুনঃ শেপ-প্রস্তীবে (১৩-১৮) উড" 

ল্লিখিত ও পরিকীর্তিত। এ ব্রাহ্মণের 
এঁ স্থলে বিশ্বীমৈত্র-সন্তানেরা নানা 
প্রকার দন্থ্য বলিয়া লিখিত আছে | 

(বৈশ্বামিত্রা দহ্থ্যনাং ভূরিষ্ঠাঃ1) 

পা? পপ পাপী পপ 

বাঁলকণ্ডের অকীদশ সর্গের ৩৯ 
শ্লোক অবধি ৭৪ সর্থের ১ প্রথম 
শ্লোক পর্যন্ত এবং আদি পর্বের ১৭২ 
একশত পঁচাত্তর অধ্যায়ে উপাখ্যাত 
বাঁলকাণ্ডের ৬২ সর্ঘের ১৭ শ্লোকে 
বিশ্বামিত্র নিজ সন্তানগণকে নীচ 
জাতি প্রাপ্ত হইবি বলিয়! অভি- 

সম্পাত করেন এইরূপ উক্ত হই- 
রাছে। 

৯. ইছার মধ্যে) দুর্গাচার্যয নির্ভর ভাঁষো তৃতীয় যণ্ডলর ৫৩ ন্মুজের ২৩ 

খাটি €বলিষ্ট-্বেষিণ৭। এবং সাক়্নাচার্যা উহার ২১, ২২) ২৩১ ২৪ এই চারিটি ঞ্ককুই 

“বনহ্ঠ-ঘ্বেষণ্যষ্জ অর্থাৎ বশিষ্টের প্রতি বিদ্বেষম্ূচক বলিয়া বাখা। করিয়া 
ছেন | অতএব রামায়ণ ও মহাভারতে বশি্ঠ-বিশ্বানিত্রের যে বিরোধ বর্ণন আছেঃ 

উল্লিখিত উভয় ভাষাকারের অভিপ্রারাহ্থারে বেদসংছিতার মধ্যেও তাহার 
নিদর্ণন পাওয়া যাইতেছে বলিতে হয়| রা- | ক্থুনাজ্ কখন বলিষ্ঠকে ও কখন 
বিশ্বাখিত্রকে আপনার পৌরাছিতা পদে নিযুক্ত করেন (খ-সং) ৭৯১৮১ ৪ ও ৫ 
এবং ২১--২৫ 7 ৮১ ৩৩, ১7৬3 বাঃ ৮১ ২১ 5 এবং খ-নহ$ 1১ ৫৩১ ৯ 
১৩)। কিন্তু আবার বিশ্বামিপ্রকে দন ঠত করিয়া দেন ও কোন সময়ে বসিষ্ঠ- 
ভনগ্কের প্রাণনাশ করেন ওইরূপ |লখিত আছে (খ-নং ৭১. ৩৩ ৬; 

তৈত্তিরীয় মংহিতাঁ ৭ আষ্ট$ কৌষীতকি বাহ্ধণ ৪ অ। এবং লায়নাচার্যয কর্তৃক ৰ 

খ-নং, ৭ম। ৩২ 'লৃক্তের ভাষ্যে উদ্ধত শাট্যায়ন ও তাগ্য বাস্বগ) বাজ 
8. (6%৯৯ ০]. 1.8 1872, 1 871-$৭6 দেখ) |. এই ব্যালারটি, $ 
উভয় ঝ'যর পরস্পর প্রতিযোগিতা ও বিবাদ-বসগ্ধাদের সগ্চারক, কি 
খলিয় অন্নমিত হইতে পারে 1. 



১৪৪ ভাঁরতবর্ধূয় উপানক-সম্প্রদায়। 

বেদ রামায়ণ ও মহাভারত । 
যাঁজ্ঞবম্ক্য | 

শুর্ুষজূর্বেদীর শতপথ ব্রাহ্মণের শান্তি পক্ষের ৩১১--৩১৯অধা য়ে 

১, ২১৩১ ৪ ৫,১১০ ১২১৩৩ ১৪ উপদেকা ও যজুবেদ-প্রকাশক 

কাণ্ডের নানা স্থানে উপদেকী। বলিস্তা উপাধ্যাত। 

স্বরূপে উপাখ্য'ত। নু 
দর্ঘতমখ | 

সর্ব নুক্রম'নুসারে, খথ্েদ সংহি- আদি পর্ধের ১০৪ অধ্যায়ে 

ডার প্রথম মগ্ডলের অন্তর্থত ১৪০হইতে  উপাধ্যাত। 

১৬৪ পধ্যন্ত সমুদায় স্থৃক্কের রচরিতা | 

কক্ষীবান্ | 

সর্বানু ক্রমানুনারে, খ' সংহিতার সভাপর্বঃ ৪অ; ১৭ শ্লোক এবং 

১ম, ১১৩--১২৬ +ঈ স্থৃক্তের রচরিতা | অনুশাসন পবব, ১৫০অ' ৩০ শ্লোক 

ও ১৬৫ অঃ ৩৭ শ্লেকে ডল্লিখিত। 

শলপ্রলয় | 

শতপথ ব্রাঙ্গণের প্রথম কাণ্ডের বনপর্দের ১৮৭ অধ্যায়ে বর্ণিত | 

অফ্টমাধ্যায়ে ডপাধ্যাত | 

পুকরবা ও উত্বশী | 

খখেদ-সংহি তার ১০ম ৯৫ সুরত । আদি পর্কের ৭৫ অধ্যায়ের ১৮ 

বাজসনেয়সংছিতার ৫? ২$ ১৫) ২৪ লেকে বন পর্ষের ১১০অধ্যায়ের 

১৯) শতপন ব্রাক্ষণের ৩8) ১১ ৩৫ শৌকে এবং শাস্তি পর্ধের শ২ 

হ২55.-885-৯8ই সরল 18 অধ্য'য়ে উপাধ্যডি বা 

স্থলে গ্রস্তাবিত। উল্লিখিত। 
শুন১শেপ। 

গ্গেদ মংহিতার প্রথন মগুলের বালকাণের ৬৬ ও ৩২ সর্ধে 

ষষ্ঠানুব'কের ১৭ হুক্ত- প্রণেতা ও উমা ] 

এতরের ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকায় 

(১৩--১৮) উপাখ্যাত 
অন্িশ যুগলের প্রসাদে চ্যন বা 

চ্যবানের পুরর্ষোবন-প্রান্তি |: 

খ-সংহিতার ১১ ১১৭১ ১৩ ভ্তর্বা বনপর্ষের। ১২২ ও ১২৩ অধ্যায়ে 

হ্য্বাননস্্িলা লনা স্তনন্- বর্ণিত! 

নান ত্রঙ্গত: ঘতীনি: ১, ১১৮ 

৬$/%, ৭৫% ৫ ৭, ৬৮১ ৬ এবং 

ঠা ৭১, ৫ খ্কে পরিবীর্তিত। 
রিনি 
০
 

+% ১২৬ স্কৃক্তের নগুষ খুটি রেখমশী কর্তৃক বিরত | 



উপক্রমণিক1। ১৪৫ 

বেদ রামায়ণ ও মহাভারত । 

উদ্দা'লক-আকণি গু শ্বেতকেতু। 
ভরের ব্রাঙ্ষণ, ৮ ৭১ শতপখথ আদি পর্বেন্বঃ ৩৩ ১২২ অধ্যায়ে 

ব্রাহ্মণ) ১, ১১২১ ১১৫২, ৩১ ১, উপাধ্যাত । 
৩১; ৩; ৩১৪১ ১৯5 ৪.৫, (৭, ৯ 

৭0 ৫9 ১৪5 ১৯? ২, ৬১ ১২ 5 ১১, 

৪, ১, ১১ ১১১ ৫ ৩, ১ 5১২১ ২১২, 
১৩১ 5৪+ ৯ ৩,১৫১ ১৪ ৯) &, 

৩৩5 ব্হদারণ্যকোপনিষদঃ ৩, ৭, 

১: এবং কঠোপনিষদ্, ১ ১১ 
শ্তিতে কথিত। 

ফলতঃ মহ্াভীরতের মধো একপ প্রাচীনতম কথা বিনিবেশিভ 
আছে যে, বেদ ভিন্ন অন্ত কোন গ্রন্থে সেরূপ বিদ্মীন নাই | হয় 

ত, অন্য অন্ত সকল শাস্ত্রের অপেম্ষ! অধিকতর পূর্বতন কথ ভারতের 
মধ্যে সন্নিবিষ আছে । যে সময়ে আর্ধয-বংশে দম্পতির সন্বন্ধ-বন্ধন 
অত্যন্ত শিখিল ছিল, মহাভাঁরতভে মে সময়েরও স্মরণ-স্থচক উপা- 
খ্যান দেখিতে পীয়া যায়! এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে, সে 
লময়ে স্ত্রীলোকের পরপুকষ গমন করিলে প্রত্যবায় হইত না ; পরে 
উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু নিজ্ত জননীকে অনা পুকষ কর্তৃক আক্রান্ত 
দেখিয়া এই নিয়ম করিলেন, অদ্যাবধি যে স্ত্রীলোক পরপুৰকষ-সংসর্ণ 
করিবে, এবং যে পুকষ পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিভাগ করিয়া পরস্ত্রীতে 
অনুরক্ত হইবে, উভয়েই ভ্রণহত্যা সদৃশ গুকতর পাঁপে পরিলিপ্ত হইবে * | 
স্ত্রী-পুকষের উল্লিখিতরূপ ন্মেচ্ছাচার-প্রথা যদি একটি বাস্তবিক কথা 
হয়, তাহ! ছইলে এই উপাখ্যানটি হিন্দু-সমাজের একটি অতীব প্রাচীন 
অবস্থার পরিচায়ক বলিয়। গণ্য করিতে হইবে | 

রামায়ণ ও মহাভারতে যে সমস্ত উপাখ্যানের বিস্তর বর্ণন আছে, 
বেদ শাস্ত্রে তাহার অনেকগ্ুলির স্বত্রপাত মাত্র, কতকগুলির ব! অপে- 
ক্ষারৃত অল্প প্রসঙ্গ, ও কোন কোনটির ব! সবিশেষ বভ্তান্তও বিদ্যমান 
দেখা যাঁয়। অনেক অনেক বৈদিক উপাধ্যান নান অংশে পরিবন্তিত 
ও পরিবর্ধিত হুইয়! এ হই মহাাকাব্যের মধ্যে সম্গিবেশিত হইয়াছে 
একখা। বল! বাভুল্য। এই সমুদায়ের মধ্যে কোন কোন প্রাচীনতর 
বৈদিক কথ অপেক্ষারুত অপ্রাচীনতর পৌরাণিক দেব-বিশেষের মন্ছিমা- 
প্রকাশ বিষয়ে নিয়োজিত হইয়া! অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে । পশ্চাৎ 
বিবারের প্রসঙ্গ মধ্যে তাহার কিছু কিছু উদাছরণ প্রদর্শিত হুইবে | 

ঈ* আদিপর্ধ। ১২২। ৯--১৭| 
হত 



১৪৩ ভারতবধাঁয় উপানক-সন্জ্রদায়। 

মহাভারতীয় অনেক উপাখ্যানে বেদোক্ত ধর্ম-লক্ষণই লক্ষিত হইয়? 
থাকে | নলোপাথ্যান ও বিশেষতঃ দময়ন্তীর স্বয়শ্বর-ৃত্তান্তাট একটি 
প্রাচীন প্রবন্ধ |. শতপথ ব্রাঙ্ষণে নিষধ-পতি নল “নলনৈধিধ” বলিয়! 
উক্ত হহয়াছেন। উল্লিখিত ত্বয়ম্বর-সভার বর্ণনায় ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও 
বায়কে দেখিতে পাইবে । উরাহারা দময়স্তীর প্রণয়াভিলাষী হইর' 
তথায় উপস্থিত হুন। এ ন্য়ন্বর-রত্তান্ত-রচনার সময়ে পৌরাণিক 
ধশ্ম প্রচলিত থাকিলে, গণপতি হস্তি-শুগু লইয়া গীমন করিতে পাৰন 

আর না পাকনঃ রূপের লাগর কার্তিক সর্বাঞ্রে সভাস্থ হহয়! গল-দেশ 
প্রনারিত করিয়া উপবিউ ছিলেন এইরূপ বর্ণিত হঙ্কতই হইত তাহার 

সন্দেহ নাই 

প্রথমে আর্য-সমাজে বর্ণ-বিচার ছিল না) কালক্রমে উহা প্রব- 
ভিত হয়। হইলে, ব্রাক্ষণের1 ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠেন | তীহার। 
যাজন-ধর্মনুসারে ক্ষত্রিঘাদির পৌরহিত্য-পদে নিষুক্ত হইয়া! উদ্বাহাদি 

হস্কার সমুদার সম্পন্ন করিরা দিতে খাকেন। নলোপাখ্যানে দেখিতে 
পাওয়া যাক, ভারা দৌত্য-কম্মে ব্রতী হইয়া নলের অন্বেষণে চতুর্দিকে 
গমন করেন, কিন্কু ভাহাদের পে+রহিতা-পদ-লাভের ডল্লেখ নাই। 
পুরোছিত ধোম্য যেমন যুধিষ্ঠিরাদির সহিত দ্রৌপদীর উদ্ধাছ-ক্রির! সম্পন্ন 
করিয়া দেন, নলদময়ন্তীর বিবাহ সেরূপ কোন ব্রাঙ্ষণ-পুরোহিতের দ্বার! 
সম্পন্ন হইবার কথা লিখিত নাই; রাজ নিঙ্গেই কন্তা সম্প্রদান 
করেন। যখন মহাভারতীয় নলোপাখ্যানের প্রাচীনত্ব-বোধক পূর্ব্ব- 
লিখিত অন্য অন্ত লক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন এ বিষয়টিকেও 
তাদৃশ একটি লক্ষণ বলিরা মনে করিতে পারা যায়। মনুসংছিতা-রচনার 
সদয়ে ব্রাহ্মণের মহিমা ও ব্রাহ্মণের প্রস্ত্ব গগন স্পর্শ করিরাছিল ইহা 

পূর্বেই দৃষ হইয়াছে *। অভএব নলোপাধ্যানের খুল বৃত্তাস্তটি এ 
সময়ের পুর্বে উৎপন্ন বলিয়া সহজেই প্রভীয়মান হস্বয়া উঠে। 
যযাতি ও দেবযানীর উপাখ্যানে ব্রাক্ষণ-বর্ণের মছিমা ও গ্রিম! 
অতিমাত্র প্রবল দেখিতে পাওয়া যায় পঁ"। অতএব মে উপাখ্যান এবং 
তাদৃশ অন্য অন্য উপাখ্যান অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলিয়া বিবেচিত 
হুহয়াছে 221 

রামারণ ও মহাভারতে বর্ণিত কতকগুলি সামাজিক রীতি নীতি 

পপ পপ পপ পপ পপ পাক পা 

০ ৬০ পৃষ্ঠ! দেখ | 

শপ আদিপর্ব 1৮১ অধ্যায় | 

এ১1121১955 917991678 171807 0 1098) ৮০, 01867? 

[৮৮ 111) 00006655170 506 117 দেখ । 



উপক্রমণিক]। ১৪৭ 

অত্যন্ত প্রাচীন এ কথা পূর্ধেই একরপ লিখিত হইয়াছে! এমন কি, 
মনবসংহিত-প্রোক্ত ধর্ম-প্রণাঁলী প্রচারিত হইবার পূর্বে তাহার কৌন 
কোন বিষয় প্রচলিত ছিল । যে সময়ে রামায়ণ ও মহাভারতে সেই সমস্ত 
বিষয়ের উপাখ্যান নঙ্কলিত হয়, দে সময়ের পুর্বে ছিন্দু-সমাজ হইতে 

সে সমস্ত তিরোহিত হইর) যায়। এইই নিমিত্ত এ উভর গ্রন্থ-সংগ্র হ- 
কারের! নেই উপাখ্যানগুলি পরিবর্তন পুরংসর নিদ্র সময়ের উপযুক্ত 
ও নিজ মতের প্রতিপোষক করিয়া বর্ণন করিয়'ছেন] এ স্থলে এ 
বিবরের হ্ুই একটি উদাছরণ প্রদর্শিত হইতেছে$ পণ করিলেই 
জানিতে পারা বাইবে। 

স্ত্রীলোকের বনুবিবাছ হিন্দ্-নমাজের একটি প্রচলিত প্রথণ ছিল। 
বেদমংহিতায় মে বিষয়ের প্রনঙ্গ আছে ও মহাভারতের মধ্যেগু 

তাহার নিদর্শন রহিরাছে * 1 তদনুনারে, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাগুব এক 
দ্রোৌঁপদীর পাপিগ্রহণ করেন | মহাভারতে এ উপাখ্যান সঙ্কলিত হইবার 
পূর্বের উল্লিখিত উদ্বীহ-ব্যবস্থা নিবারিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত সংগ্রাছ- 
কার এস্থলে লিখিলেন, পাগুবেরা স্ৌপিদী-সমভিব্যাহাীরে গৃহ-প্রত্যা- 
গমন পুর্র্বক নিজ জননীকে কহিলেন, মা! আমরা অগ্ঠ অমূলা নিধি 
লাভ করিয়াছি । তদীয় মাতা এই পর্যন্ত শুনিয়াই কহিলেনঃ বৎস! 
তোমরা পাঁচ নহ্োদরে উহ বিভাগ করিয়া লও । মাতৃ-আবজ্ঞা লঙ্ঘন 

করিতে নাই, অতএব পাঁচ সহ্োদরে এক ফ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ 
করিলেন ণ' | 

গ্ী 
০৮৮০৯ পপ পপ পপর পাপ পাপা 

% ১১৯ ও ১২২ পৃষ্ঠা দেখ | 
প” বৈদিক সমাজে ভ্্রীলৌকের বহুবিবাহ একটি প্রচলিত প্রথা ছিল। 

ডপদীর পঞ্চস্বাধি-শ্রহ্ণ যদি একটি বাস্তবিক ঘটন! হইয়া থাকে) তাঁছা! ছইলে 

এ প্রান সমাজেই উদ্া সম্পন্ন হইরাছিল তাহার সন্দেহ নাই | কালক্রমে উহ 

অপ্রচলত হইয়া গেলে, মছাঁতারত-নংগ্রহকার পণ্ডিত-বিশেষ মহাভারতের ষধ্যে 

জৌপদীর বুবিবাহটি কৌশলক্রমে প্রচলিত-প্রথ-বিরুদ্ধ একটি অসামান্য 

ব্যাপার বশিয়া বর্ণম করিয়াছেন | ভোট দেশে ভ্ীলোকের বছৃবিবাঁছ অদ্যাপি 

প্রচলিত জ।ছে। তপাঁকার এ প্রথাটি' ড্রোৌপদীর পঞ্চন্বামি-গ্রহণেরই অবিকল 

অন্থরূপ | লচরাঁচব ছুই কিম্বা তিন সছোদরে এক ভার্যা! লইয়! একত্র সংসার- 
ধর্ম করে এইরূপ দেখ'যায় | কোন কোন পরিবাঁরের মধ্যে পাঁচ হয় সছো- 
দরকেও এক স্ত্রীর পাশিগ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে | দিংছল দ্বীপে ও বিশেষতঃ 

তধাকার ধনি-লোকের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে. কিন্তু তথায় সছোদর 
ব্যতিরেকে শ্বপরিবারস্ছ অপরাপর শ্মসম্পর্কণয় বাক্তিতেও এক স্ত্রীকে বিবাহ 

করিয়া] থাকে | কালমুখ। টাসমেনিয়াবালীঃ উত্তর আমেরিকাঁবালী ইরাকোয়া 



১৪৮ ভারতবধাঁর় উপাসক-নম্প্রদায়। 

রাঙা়ণে লিখিত আছে, রাজ] দশরথ একটি ধষি-কুমীরের প্রাণবধ 

করেন। কিন্তু শাস্ত্ান্ুসারে ব্রহ্ষ-বধের পর গুকতর হু্বর্থ আর কিছুই 
নাই *| রাজা দশরথ পরম ধান্শিক পুণ্যাস্বা পুকষ; ভাহ্ার এইরূপ 

অযশস্কর অনঙ্গত পাপ-কর্থ-সংঘটন সম্ভব নয়। এই নিমিত্ত লিখিত 
হইয়াছে, দেই খষি-কুমার ব্রাক্ষণ-তনয় নয়; বৈশ্ঠের ওরসে ও শুড্রার 
গর্ভে ভাহার জন্ম হয় প$ তাহারে বধ করিলে 'ব্র্ষ-হত্যার ,ফলভাগী 
হইতে হয় না| 

পূর্বে হিন্দু-মমাঁজে স্্ীলোকেরও অধিক বয়মে বিবাহ-প্রথ। প্রচলিত 
ছিল। কখন কখন কন্য।-কালেও পুরুষ-নংসর্ণ ঘটির। সন্তান জন্িলে; সেই 
সন্তান কানীন বলিয়া উল্লিখিত হইত। মনুসংহিতায় এবিষয়ের প্রসঙ্গ 
ও ব্যবস্থা আছে ধু কর্ণ কুস্তীর কানীন পুভ্র | যে সময়ে এ বিষয়ের 
বৃত্তান্ত বিরচিত ও মহাতারভে জন্নিবেশিত হয়, সে সময়ের পূর্বে 
এ ব্যবহাঁরটি,রহিত হইয়া যায় | এই নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে, ছুর্বাসা 
কুন্তীর অতিখি-সৎকারে সন্ভউ হইয়া ট্রাকে পুক্রোৎপাদন-বিষয়ের 
একটি মন্ত্র উপদেশ দেন কুস্তী কন্তা-কালেই সেই মন্ত্র পাঠ দ্বারা স্বর্ধা- 
দেবকে আহ্বান করেন? স্থ্য্য সেহ মন্ত্রপ্রভাবে তৎসন্গিধানে উপস্থিত 
হইয়। তাহার গর্ভীধান করিয়। যানঃএবং মহাবীর কর্ণ সেই গর্ভে জম্ম 
গ্রহণ করিয়! নিজ জননীর উদ্বাহ-সংস্কার সম্পন্ন হইবার পূর্বেই ভূমিষ্ঠ 
হন থু | অতীব পুর্বে হিন্-সমাজে যে সমস্ত আচার ব্যবহার সচরাচর 
প্রচলিত ছিল, তদনুযায়ী ক্রিয়া-বিশেষ যখন ব্যক্রি-বিশেষের] কারণা- 

ধীন দৈব-ঘটনা বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে, তখন তাহার উল্লিলিত রূপ 
মীমাংসা ব্যতিরেকে অন্য কোন রূপ*মীমাংসা সম্ভব ও সঙ্গত হয় ন।। 

রামায়ণ ও মহাভারত কেবল বৈদিকাধর্থের রত্বাস্ত নয় | এই উভয়ই 
রক্ষকছা-সমাকীর্ণ বিশাল বৃক্ষের ভূমিন্বূপ। বৈদিক ধর্ম রূপ প্রাচীন 
তর তক-্বন্ধে পৌরাণিক ধশ্বরূপ প্রবল বক্ষকহ1! বদ্ধমূল হইয়া, এ মন্থা- 

পপ পপ ০০ পপ 

ইত্যাদি বচুদুরক্থ জাতির মধ্যে এই কৌতুকাবছ রীতি বিদ্যমান বলিয়া! লিখিত 
হইয়াছে | তোদা নাঁষক দাঙ্িপাত্য লোকের মধ্যে অদ্যাপি ইন্ছা বিলক্ষণ 

চলিত রহিয়াছে | ভুবন-বিখ্যাত রোমক-সমাট, সিজর্ বপিয়া গিক1ছেম। বোট - 
ভ্রিটেনেও এই প্রথা প্রচলিত আছে ঈ | ১ 

** মন্ুসংহিতা | ৮ ৩৮১। 

প" অযোধ্যাকাণ্ড| ৬৩ বর্ম | ৫১ ল্লোক?। 
পু ৬৪ পৃষ্ঠা দেখ | 

খা আদিপর্থ। ১১১ অধ্যাঁয়। 
সপ পিিশপাপা আপি শপ ০০০৮৮ ২ সত অল 

চে পপ কস 

হু ৮০৭৪ 0৫500৭ ১/ 4. 07115০51875, 10,224226 দেব) 



উপক্রমণিকা । ১৪৯ 

বক্ষকে নিস্তেজ করিপ্না ফেলিতেছে এইরূপই দৃষ্ট হইয়! থাকে । এ 
অভিনব ধর্খ্বের মতে ব্রদ্ষা, বিষুঃ, শিব ও তদীর শক্তি সমুদারই প্রধান 
দেবত। ও মনুধ্যের প্রধান উপাস্য) এ তিনটি দেবতার সমৰেত নাম. 
ত্রিমূর্তি। পেরাণিক ও তাত্ত্বিক মতানুযারী ব্যাখ্যান্ুসারে, এ ত্রিমৃর্তি 
ওস্কারের প্রতিপান্ঠ । পশ্চাৎ পুরাণ-প্রসঙ্গের পর এ বিষ্ণু শিবাঁদির 
মূল বত্তীস্তের বিষয় বিবেচিত হুইবে | মহাভারতে ব্রক্গার মহিমা অপেক্ষা- 
কৃভ খর্ব দেখা যায় + শিব ও বিস্ু-উপাসনারই প্রীুর্ভাৰ দূ হয়। স্থানে 
নে ব্রহ্মার পুর্ব মহিমার কিছু কিছু নিদর্শন৪ লক্ষিত হইয়া! খাকে। এই 
অনতি প্রাচীন মতে বৈদিক দেবগণ একবারে অগ্রাহ্য নয়; কিন্তু অপে- 
ক্ষারৃত নিরু$ পদে অবস্থাপিত হইয়াছেন । ইন্দ্র দেবরাজ বলিয়। লিখিত 
বটে, কিন্তু ব্রদ্গাঃ বিষ ও শিব তদপেক্ষা! অতিমাত্র উচ্চতর পদে 
প্রতিষ্ঠিত | বকণ আর্যয-কুলের অতিপ্রাচীন প্রধান দেবত * | বেদ-মক্ত্রে 
দুষ্ট হইতেছে, তিনি কখনও ভূলোক ও ছালেক শ্জন ও রক্ষণ এবং 
রাজা ও মতা সংজ্ঞ! গ্রহণ পূর্বক প্রজাপুঞ্রের শাসন করিতেছেন » 

কখনওবা নিশাধিপতি হইয়া! চন্দরম্ডল পরিচালন এবং নক্ষত্রগণ গ্রকটন 
ও অপ্রকটন করিতেছেন ২ কখন ওব মিত্র দেবের সহিত সম্মিলিত হুইয়! 
নভোমগুল প্রদীপ্ত ও হথর্যামগুলের পথ প্রশস্ত করিতেছেন » কখনওব! 
সর্বজ্ঞ, সর্বদশ ও পাপ-পুণ্যের শান্তা ও পুরন্বর্তী স্বরূপে লোকের সভ্- 
মিথ্য1ও শুভাশুভ ক্রিয়া! সমুদায় অন্লন্ধান পুর্র্বক দণ্ড-পুরস্কার বিধান করি- 
তেছেন,এবং কখনওব1 অপরাধী ব্যক্তির স্তুতি-শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়। গুকতর 
অপরাঁধও মার্জনা করিতেছেন ৪। কিন্তু এ অভিনব ধর্ম-প্রণালীর বিবরণে 
দৃষ্ট ছয়, তিনি এই সমস্ত বিভিন্ন ক্ষমতা-ধারণে বঞ্চিত হইয়া! কেবল জল- 
দেবতাম্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন | অতএব রামায়ণ ও মহাভারতের ষে 
সকল স্থলে বিগ্ক শিবাদি পৌরাণিক দেবাছির মাহা স্ব-কথন ও তন্মধ্যে 

রাঁম-ক্লফের ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদন-কথ| বিনিবেশিত হইয়াছে, অথব। সেই 
সকল স্থলের যে সকল অংশে এ সমুদাঁয় বিষয় সুম্প$ট উল্লিখিত রছিয়াছে, 
তাহ! অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলিয়া অক্রেশেই নির্দেশ করিতে পারা যায়। 

++ প্রথম ভাগে প্রকাশিত ভপক্রমশিকাংশের ৮১৫৪ এবং ৭৫--৭১ 

পৃষ্ঠা দেখ | 

১| খধেদ-সংছিতা | 81 8২1৩ও৪।॥ ৫71৮৫1১॥ ৬৭*|১॥ 
৭1৮৬1১।॥ ৭1 ৮৭1 € ও ৬ ইতাদি। 

২| খথেদ-লংহিত11১/২৪|১০1 ১18৪1 ১৪॥২।১৪॥ ৩] 
8৫81 ১৮ ইত্যাদি | 
৩। খথেদ-নংহিত|| ১1 ২৪।৮ ১ ৬৫৫ ইত্যাদি । 
৪1. খথেদ-সংছ্িত | ১২৭1৭৯৩১১1২ ২৮1৫৭৩৯॥ ৭1 

৪৯ | ৩1১০ 1৮৫1 ২৪ ইত্যাঁদ| অখব-নহছিত। ৪1১৬৪ 



১৫৩ ভারতবর্ধীয় উপানক-সঙ্গরদায় | 

কিরাত-অর্জজন- মংবাদ ১ ॥ যুধিষ্ঠির-কৃত বলিয়! উল্লিখিত ছুর্দ-স্তুতি ২, এরূপ 
দক্ষ-কুত শিব-ভ্তোত্র ৩, অর্জ ন-কৃত ছুর্গী-্তব + মহ্থাদেব কর্তৃক পাগুব- 
শিবিরের দ্বার-রক্ষা] এ অশ্ব্থামার সহিত উহার বুদ্ধ ও ততকর্তৃক শিব- 

্ডোত্রাদি-বর্ণন «১ বিষ্ণুর রামরূপে অবতরণ ৯, কৃষ-মাহাত্বা-বিশিষ্ 
ভগ্রবদৃগীত। ৭, শুক্রীচীধ্য-কখিত বিষ্কু-মাহাত্ব্য ৮, অন্য অন্য নানাস্থলে 
লিখিত বিযু ও কুষ্ণের নানারূপ মাহাত্ব্য-বর্ণন *%* ইত্যাদি রামারণ ও 
মহাভারতোক্ল অনেকানেক বিষয় অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন ধর্ম-প্রতি- 
পাদক অপ্রাচীনতর কথ। বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। ত্রিমুত্তির উপা- 
সন! সহকারে তাহাদের বিশেব,বিশেষ অবতার ১০, কষ্প-ভেদ ১১৯, 
সত্যত্রেতাদি যুগ-ভেদ ও যুগ-ধর্ম ৯২৪ মনুষ্যের অসম্ভব ও অনঙ্গত পরমা যুঃ- 

১ | বনপর্ব | ৩৮৪১ আদার | 
২ বরাটপর্ব | ৬ অধ্যায় | 
৩ শাস্তিপর্বধ | ২৮৫ অধ্যাঙ্স | 

৪1 ভীগ্ঘপর্দ | ২৩ | 8১৬ | 
€| সৌপ্তক পর্ব | ৬ ও ৭ অধ্যায়! 

৬। রামায়ণ | বালকাণ্ড। ১৬৩ ১৭ সর্গ | 

৭ | ভীত্মপন্য |১৩-_-৪২ অধ্যায়। 
৮ | শান্তিপর্ধ । ২৮০ অধ্যার | 

৯ | নভাপন্ব | ৩৭ ও ৩৮ অধ্যায় ॥ উদ্যোগ পর্ম | ১২৯ ও ১৩০ অধ্যায় ॥ 

শান্তিপর্দ | ২০৭. অধ্যায় ইত্যাদি | 

১০ | মংন্য, কর্ম, বরাচ্ছ, রান) রুফাছি | 

১১ শাভ্তপর্ব | ২৮০১ ৩০৩ ও ৩১২ অধ্যায় । 

১২ | শীন্তিপর্ম | ১৩১ । বাজননেয় নংহ্গিতার তিহশ অধ্যায়ের তাটাদশ 

অন্ৃবাঁকে কৃত, রেতাঁঃ দ্বাপর এই তিনটি শব বিদামাম আছে, কিন্তু তা! 
অঙ্ষ-বাঁচক | নাঁর়নাচার্যা তৈত্তিরীক় ব্রা্ঘণের প্রথমাউকেক পঞ্চদাধযায়ের একা” 

দশ অন্বাকে বিশেষ বিশেষ চারি স্োমের নাঁম রূৃত ও অপর একটি শ্ডোমের 
নাষ কলি বলিয়া নির্দেশ করিষ্চাছেন ॥ 

ইহ ম্ান্বাব্লীঘা: জন লন | 

ভঘবহ দস জনি: বব: | 

সারনাচারধ্য উহার ভাঁষ্যে এ স্গ্োনগুলিকে তত-যুগ স্বরূপ ও কপিযুগ 

স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্য! করিয়াছেন | তীছার বহু পূর্বে শঙ্করাচার্্য ও আনম্দ- 

গিরি ছাঁন্দোগ্যোপনিষদের ভাষা ও দীকার মধ্যে এ নকল শব অঙ্গ-বিশেষ- 

বাঁচচ্ক বলয়] বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন | 
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সংখ্য। এই সমস্ত অপেক্ষাকৃত অভিনব বিষয় প্রচলিত হয়। লোকে 
সহত্র বৎসর ও তন্মধ্যে কেহব1 দশসহজ্র বর্ষ বা ততোধিক কাল জীবিত 
ছিল এইরূপ লিখিত আছে *| কেহ সহভ্র ২, কেহ বা দশ সহত্র অপর 

কেহ ব্টি মহত, বৎসর তপস্তা করেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে । একথ। 
গুলি অভীব প্রাচীন নয়। অতিপূর্ধে হিন্দুসমাজে শতায়ুংই দীর্যায়ুঃ 
বলিয়! পরিগ্নণিত ছিল। প্রাচীনতম সংস্কৃত শাস্ত্রে ও তাদুশ অপর বৈদিক 
শাস্ত্রে উর্ধনংখ্যা শতবর্ষই লোকের দীর্ঘাযুঃ বলিয়া কীতিত রহিরাছে | 
(এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৪৬ পুষ্ঠা দেখ)। 

দম্ল ঘহহ: আর্ন লীবল আহ্হু:হানল্। 
ধ-নদং | ৭1৬১ ১৬। 

আমরা যেন শত-সংখ্যক শরৎ দর্শন করি | যেন শতসংখ্যক শরৎ 
জীবিত থাকি। 

১ *৬ স্ ৬ 

হুল বশ্ব নল্মীব্যি জিজীনিনজ্ঞর্ন স্তলাঃ। 
বাজনদনেরসংহিতোপনিষদ | ২। 

ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান পুর্র্বক ইহ লোস্কক শত বৎসর জীবিত থাকিতে 
ইচ্ছা করিবে । 

মহাভারতে বৌদ্ধধর্ম হইতেও কোন কোন মত গৃহীত হয়। শান্তি- 
পর্বে অহিতসা-ধন্খের বিস্তর প্রশংসা আছে ৪| কিন্তু এটি হিন্দু- 
দিগথের আদিম ধশ্বের অস্তভূত ছিলনা | সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ডভগয়ে- 
তেই 8 নিয়া হিং 57555 ভুরি ভুরি ব্যবস্থা আছে। 

«জনাত্র” জনীনাল আখ টারতূর মঘ্ঘিতুস্বনুবস্ধ: | 

ছান্দোগ্যোপনিষদ, ৪ প্র পা? ৪ শ্রতির শঙকর-ভাষ্য | 

দুটৃত-সঙ্কেত বিষয়ে বে অক্ষভাগ চারি চিহ্ন বিশৈষ্ট) তাহাকে কৃত বলে। 

ভঅন্ভ্ব অব্ধিন্ পাহী মবীওদ্কা: ঘ লিনালাঘাতী মলনি | অনন্ত ন্রানস্্ী 

ঘ ্রাদহলালঙ্ছ; | অন্বন্ধীতন্কু: ঘ জজক্বিভত্ম ছুনি নিলাবা: | 
উ্পখিত শ্রতির আনন্দগিরি-ককত পাকা | 

অক্ষের যে ভাগে তিন চিচ্ছ থাকে তাহ! ত্রেতা, যে তাখেছুহ অহ থাকেঃ 

তাছ। দ্বাপর) আর যে ভাগে এক অঙ্ক থাকে) তাছা কলি বলিয়া উল্লিখিত হয়। 

১ শান্তিপর্ব | ২৯। ৫৬১ ৬২ ও ১১৫ ৪॥৩১।২ 
হ যেমন বিশ্বামিত্র। বালকাণ্ড। ৫৭1 ৪। 

৩ যেমন গৌতম | শান্তিপর্ব | ১২৯ 1৫ 
৪ শাস্তিপর্ব | ২৭২। 



১৫২ ভাঁরতবধীঁয় উপামক-সন্প্রদায় | 

বৌদ্ধেরাই প্রথমে অহিৎসা-ধর্ম প্রচার করিরা যাঁয়; ম্মৃতরাঁং তাঁছা হই- 

তেই এটি হিন্ট্ু-ধর্মে অঙ্কলিত হইয়াছে বলিতে হয়। এইরূপ মায়াবাদ 
ও নির্ববাণ-যুক্তিও* বৌদ্ধধর্ম হইতে পরিগৃহীত হইয়াস্ছে। 

মহাভারতের বিষয়ে এপর্যন্ত যাহা কিছু লিখিত হুইল, সমস্তই 
অফ্টীদশ পর্ধ বিষয়ক জানিতে হইবে । ছুরিবংশ একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ 
উহ্থা উত্তর কালে বিরচিত, এই নিমিত্তই উচ্থার নাম খিল ছরিবংশ। 
খিল শব্দের অর্থ উত্তর কালে সংযোজিত প'। অফ্াদশ পর্ষধের সহিত 
হরিবংশের অভিধেয় বিষয়ের তুলনা! করির। দেখিলে, ইহ অন্য 
সময়ের অপ্রাচীনতর পুস্তক বলিয়। স্বতই প্রতীতি জন্মে । বপ্ততঃ এখানি 
একখানি বৈষ্ণব-স্প্রদায়ী পুস্তক বলিলেই সয় । 

যদিও ইছ' অফ্টাদশ পর্ধ অপেক্ষা অপ্রাচীন, তখাচ নিতান্ত আধু- 
নিক গ্রস্থ নয়৷ খক্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতে পুর্বোক্ত আরবীর গ্রস্থকার 
অল্বীবুনী নিজ গ্রন্থে ইহার'প্রসঙ্গ করিয়! দ্বীয়াছেন খ। কিছু পরেই 

দেখিতে পীওয়। যাইবে, এ সময়েরও অনেক পুর্বে বাসবদত্তা-প্রণেতা 
স্ুবন্ধু উপমাঁ-স্থলে ইহার নামোল্লেখ করিয়া যাঁন। কাদথ্বরী ও হ্র্স- 
চরিত-রচরিতা ৰাঁণভট্ট বাসবদত্ত!র বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন | ক 

নানীলামনব্বকৃক্দাঁ নূন নাহ । 
হর্চরিত | ২ শ্লোক | 

বাসবদতী প্রকাশ হইলে, কবিগণের দর্প একবারেই চূর্ণ হয় 
গেল। 

অতএব বাণভট্রের সমর নিরূপিত হইলেই স্মবদ্ধুর সময় নিরূপণের 
উপায় নির্দারিত হইতে পারিবে । হিউএন্থ্্সঙ্গ নামক চীন-দেশীয় 
তীর্ঘযাত্রী খফান্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রারন্তে ভারতবর্ষে আসিয়া ভ্রমণ 
করেন। তিনি লিখিরা গিয়াছেন* কান্যকুক্জের রাজ। শিলাদিত্য ত্রিশ 
বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করিরা ৬৫০ ছুর শত পঞ্চাশ খক্টাজে 
প্রাণত্যাগ করেন। এ শিলাদিত্যের অন্য নাম হ্র্ষবর্ধন ও তদীয় পিতার 
নীম প্রভাকরবর্ধন। এদিকে শ্রীমান্ ক ছল্ হর্ষচরিতের মধ্যে প্রতাপ- 
শীল প্রভাকরবর্ধন ও ডদীর পুভ্র হর্ষবর্ধনের নাম প্রাপ্ত হইয়া! স্বপ্র- 
কাশিত বাসবদত্তীর উপক্রমণিকার মধ্যে তাহার প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন। 
অনা এক পুন্ত্রের নাম রাজ্যবর্ধন ও কন্যার নাম মহাদেবী বা রাজ্্রী। 
হুর্ষচরিতের চতুর্থ উচ্ছ্বামে ইহাদের জন্ম-ত্তান্তাদি বিনিবেশিত আছে। 

শপ িদিপীপিশীদপতিশীদাশীতিশি ০ শিশিদিশিীপিশাত ঠা 550 চাপ পাগল পপ টু লাশ পাশপাশি পপি ০০ ০০৮ পপ ৮৯ বলে 

কক ভীম্মপর্ধ | ২৬| ৭২ ॥৩১1১৪॥ 

প' পুর্বাহৃক্রপরিশিষ্টে | 

ণ 0০0171)7] 4১810110005 10770 1) 40008 1844) 7,139, 



উপক্রমণিকা। ১৫৩ 

চীন দেশীয় উল্লিখিত তীর্ঘযাত্রীর ভ্রমণ-বত্তাত্তের ফর।শী-অনুবাদক 
শ্রীমান জুলএ এক স্থলে % লিখেন, দুই পুকষে তিন রাজ1| একথা টিও 

্ুন্দরদ্ধপ দঙ্গত হইতেছে । প্রভাকরবর্ধান উদ্ধীতন পুক্তৰ এব হৃর্ষবর্দমীন 
ও রাঙ্জ্যবর্ধান ভার অধস্তন পুকব। অতএব প্রভাকরবর্ধনৎ রাজা বদ্দম 

ও হণবর্ধন পঁ এই তিন পিতা পুজের সংজ্ঞা বিষয় হর্ধচরিতের সহিত 

উল্লিখিত ভীর্থযাত্রীর ভ্রমণ-বন্তান্তের সম্পূর্ণ একা দেখা যাইতেছে । 
হিউএন্ থ্সক্ষ ও বাণভটের প্রদর্শিত প্রমাণ পার্শাপাম্থী করিয়া লিখিত 

হইতেছে, দেখিলেই ল্ুস্প্ট জানিতে পারা বাইবে। 

হর্ষচরিত। হিউএন্ সঙ্গে র ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত | 

প্রতাপশীল প্রভা করবর্ধন প্রভা টিভি? 

/. 2 

রাজ্যবর্ধন হু বা মহা'দেবী রাজবদ্ধন এবং শিলা দত্য 

হর্ষবর্ধন বা রাজ্য বা! হর্ষবর্ধন 

উমিখিত তীর্ঘবাত্রীর ভ্রমণ-রত্তান্ত অনুনখরে, হর্ধবর্ধন খফীন্দের 
সপ্তম শতাব্দীর প্রথমখদ্ধে বিদ্যমান ছিলেন | দক্ষিণাপথের চালুক্য-বংশীর 
রাজ1 বিজগ্াদিতোর ভাত্পত্রে খোদিত দান-পত্রে লিখিত আছে, 

তদীর প্রশিতামন্গ রাজ! সতাশ্রর উত্তরদেশীর হর্ধবর্ধনকে পরাভৰ 
করেন | বিজ্ঞরাদিত্য ৬২৭ শকান্দে অর্থাৎ ৭০৫.। ৬ খকটীব্দে জীবিত 
ছিলেন । এই প্রমাণ অনুনারেঞ্। খঙ্টান্দের সপ্তম শতাব্দীর 
প্রথমান্ধে বা প্রথম চতুখাংশে শীহর্ষবর্ধানের বিদ্যমান থাকা অর্্ব- 
তভোভাবে সম্্ব ও সঙ্গত হয় 21 অশর একটি প্রমাণে এ বিষয়টি এক- 
রূপ নিঃনংশর করিয়া তুলিতেছে | বাণ-কত হর্ধচরিতে লিখিত আছে, 

হরসবর্ধন প্রণজ্যেতিষে অর্থাৎ কীমরূপে উপস্থিত হইয়া অব- 
১০ ০ ৮০২তত শপ পাপ পাশাপাশি শীত তি এপ পাশ পাশপাশি পিপি আর ৮455 

হন 06৯ বিহিত ইটা ছি [07171715105 2111160) 

০]. [157 247, 
প্" উছর্ষের নাম কোন স্থলে কেবল হর্য) কুত্রাপি হর্দের ও €কাঁন কোন 

স্থলে সুষ্পষ্ট হর্ববপ্ধন বলিয়া লি'খত হইয়াছে | 

হা ওগ্রন ঘন কসবত্ত্রন ঘুনি বক্মজ্্াম ঘঘিজ্ঞাসানিধুন: - 

সান্তলীতী জক্ৰ অং জান ছ্বীদান্লইচদি সক্জামনাজক্দন্তঃ | 
হঃচরিত | চতুর্থ উচ্ছ 1ল। 

2:26 ০020] 01 079 130000৮1887) 01 ডি [30721 
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চে 



১৫৪ ভাঁরতবধাঁয় উপাঁনক-সম্প্রদাঁয় 

শেষে তদীয় রাজা ভাঁক্কর বর্ধীর সহিত মিত্বতা করেন *। ও দিকে 
উল্লিখিত চীন-দেশীর ভীর্ঘযাত্রীর ভ্রমণ-রত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, 
তিনিও কামরূপের অধীশ্বর ভাক্কর বশ্বার সহিত সাক্ষণৎ করেন প'। 
প্রাঞৃজ্যোতিষের অন্য এক নাম কামরূপ | পশ্চাৎ বাম ভাগে হর্ষচরি- 
তের অন্তর্গত উক্ত বিষয়ের প্রমাণ ও দক্ষিণ ভাগে টীনদেশীর় তীর্ঘযাত্রীর 
দ্রেমণ-রত্বীস্তে লিখিভ এ ভাঁম্বর বর্মা-সংক্রান্ত কখাগুলির ভাৎপর্যযাথের 
ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধত হইতেছে; দেখিলেই, বিশেষনপ ন্বদয়ঙ্গম হইবে 
ভাহার সন্দেহ নাই। 

হর্চরিত সপ্তমোচ্ছান। 

প্রা জ্যোতিষাধিপতি ভা্বর 
বর্মার প্রেরিত হংসবেগ নামক দূত 

কান্যকুজ্জাধিপতি হর্ষবর্ধনকে ক- 

হিলেন, 

* * * লব আব ক্তনতক্কীন- 
লাক্লী ইনহ্ লন্কাইন্সা হ্ঘা- 

আাইহসা মাব্জহঘলিলীকজহ- 
অলীঘহলালা হ্বান্নলী ব্বানতী 
শীষ ভুব ভুলা: ব্বলললন্। 

১৮৮১৮ সেই (যৃশীঙ্ক নামক) 

জুবিখযাত রাজার ওরসে মহ"- 

দেবী শ্যামাদেবীর গর্ভে শাস্তনু-পুত্র 
ভীম্মের মড স্বর্যা-সদৃশ তেজে।- 
বিশিষ্ট কুমার জন্ম গ্রহণ করিলেন) 
ত্তান্থার অন্য এক নাম ভাঙ্কর বর্ম | 

* «মাম্জ্ঘীলিমমত্রবীইইল 
ব্বন্ত * “ঘলজসলিললিজ্জছলি। 

প্রাীজোতিষের (অর্থাৎ কাম- 
রূপের) অধীশ্বরঃ মহারাজের মছিত 

সপ পিপিপি ততদিন ০০০ ২০ উতদাপাচাশ 

%&. হর্ধচরিত | সণ্তমোচ্ছাস। 

উল্লিখিত চীনদেশীয় তীর্থঘাত্রীর 
অমণ-্বন্তীস্তের গ্রথাণ। 
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হতে পূর্ব মুখে কামরূপ যাত্রা 
করেন | ৮১৮১৮১৮ ভাঙ্বুর বন্ধ 

নামে এক ব্রাঙ্ষণ তথাকার রাজ! 

ছিলেন; ভীহার উপাধি কুমার | 
পাপা শা পপ লা ৯৮০ 54 
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উপক্রমণ্িক।। ১৫৫ 

হর্ষচরিত সগুমোচ্ছাস।  উল্লিথিত চীনদেশীয় তীর্থযাত্রীর 
১৫৮৮৮ অজযামিত্রতী * করিতে ভ্্রমণ-বৃত্তান্তের গ্রমাণ। 
অভিলাষ করেন । 

হঃস/বগী এই কথ! বলিলে পর, 

হর্যবর্ধন কহিলেন, 

স্বঘন্না! ন্ঘনিন লানুহি 

ললালি * * * % দবীন্বন্ত- 

স্কৃহি ব্বিস্তানি লি লন্ি- 

ব্রান্মঘা ক্রস্গচদি নলন। 
ংসবেখ! তাদৃশ মহা স্বা বখন 

স্তহদদর অনপাক্ষাৎকারে শ্রেহছ প্র- 

কাশ করিতেছেন তখন মাদৃশ 

ব্যক্তির স্বপ্রেণ কিরপে ভাছার 

অন্যথাচরণ করা! যাহতে পারে? 

হর্ষটরিতের জগ্তঘোচ্ছ সের 
নানা গ্কানে ভাঙ্কর বন্মীর নামান্তর 

বা উপাঁধি-বিশেষ কেবল কুমার 
বলিয়। উল্লিখিত হুইয়ীছে। 

নহ্ন্ুক্কামহিনি নিষ্জ্মা- 

নুলীবিলীত্ভঘননলাহিন্রান্ জঘ 
ন্্রলাহঘ্বনৃঘ ছুনি । 

রাজ আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া হংসবেপকে 
কহি লেন, কুমীরের কথা কি? 

এরূপ অনস্বদ্ধ, বিভিন্ন, দূর-দেশীর গ্রন্থ হইতে তিমিরাচ্ছন্ন অবিদ্িত- 
পূর্ব্ব বিষয়ের সর্ধাংশে পরম্পর এমন নিতান্ত নির্বিশেষ প্রম'ণ-যুগবল 
প্রাপ্ত হওয়! ততু-জিজ্ঞন্থদের পক্ষে নৌভাগ্যের বিষয়। উক্ত প্রমাণা-. 
হুদারে, হিউএন্ খনন, ভাস্কর বঙ্বণ, হ্ষবর্ধন ও উাছার জভ'সদৃ বাণভট্ট 
এক সময়ে অর্থাৎ খ্টান্জের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে 1 বিদ্যমান ছিলেন 

৯ ছুর্জ্জাম শত্রার সচিত মিত্রতাকে অজয্যমিত্রত। বলে | 

1 হিউএন্ থ্সজ.৬২৯ খু্টাবে স্বদেশ হইতে ফাঁতা করিও] জায়তবর্ক পারি- 
ভমণ পূর্বক ৬৪৫ গষ্টা্ধের বসভ্কালে নিজ গুঁছে প্রস্্যাগত ছন | 

তিনি বেদ্ধ-অন্প্রদ্দায়ী ছিলেন না, 

তথাঁচ হিউএন্খ সঙ্গের প্রতি মদয়- 

ভাব প্রকাশ ও সর্ধতোভাবে 

অম্মীন-চিহ্ন প্রদর্শন করেন। 



১৫৩ ভাঁরতবধাঁয় উপামক-সম্প্রদাঁয়। 

ইহ নিঃসংশয়ে নির্ধারিত বলিতে পারা যায়| সুতরাং এ বাণ কর্তৃক উল্লি- 
খিত বাসবদন্ত'-প্রণেত। স্বন্ধ তাহার সমকালীন বা কিছু পূর্ববকা লীন 
লোক হইতে পারেন। যাহা হউক,উভয়ের রচনা এরূপ স্থনদূশ যেঃকোন- 
মতেই অধিক পূর্বতন বলিয়! মনে হয় না| বিশেষণ-ঘটা, উপমাচ্ছটা, 
দূরান্বঃ-দোষ' ক্ুত্রিম ভাবের প্রাছুর্ভাব, সারলা-ভাবের বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি 

অসরল ও অন্যা ভাঁখিক রচন।-চাতুষা উভয়েরই গ্রন্থে জান্বলামান রহিয়াছে 
কালিদাসাদি ৯ পূর্কৃতন কবির রচনার সেরূপ কুত্রাশি দৃষ হয় না। 
অতএব বাণ ও সুবন্ধু যদিও সমকালবন্তী না হন, তথাঢ পরস্পর নিকট 
সময়ে প্রাডুভূতি হন বলিতে হয়; অগ্রে সুবন্ধু, পরে বাণভট্র | শ" 

এ স্থবন্ধু এক ন্রলে হরিবংশ ও তাহার অন্তর্ণত পুক্ষরোপাধখ্যানের 

বিষর উলেখ করেন! 
ক ৩২২৮. ৮ 

ন্রহিন্ব্ কিন দুচ্জহগ্ারৃলীনহলব্ঘীতভ্র: | 

বানবদত্ত | ফ হল্ কতক মুদ্রিত পুস্তকের ৯৩ ও ৯৪ পৃষ্ঠা । ণ রঙ 

্রন্থব্যাখ্যাতা ভ্রিপাঠি শিবরাম এস্কলে পুর শব্দের অর্থ হরিবংশ 
পক্ষে পুফরোপাখ্াযান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন 21 হরিবওশের 
১৯৭ অধ্যার অবধি ৩১৩ অপ্ায় পথ্যন্ত স্ুবিস্তত পুকফ্বোপাখান বর্ণিত 
হইরাছে। অতএব খক্টাবন্দের ষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে কোন রূপ 

% কালিদাস বাণের ন্যায় স্পন্ধুরও পুর্দকালীন করি ছিলেন | ইহার 

প্রধাণ উভগ্নেহই গ্রন্থে দেদপাদান রহিগ্লাছে | বাণ যেমন হর্ঘচরিতের টিতে 
কালিদাসের প্রন্গ করেল) সুরু মেইরপ বানব্দত্তার মধ্য সবলে অিজান- 
শকুত্তলের অন্তর্ঘত শকন্তলার প্রতি চর্দাসার অভশাপ-ররবাস্ত উল্লেখ করিয়া 

যান ০ | এ বিষয়টি এ কালিদামের কু শুগ্রসদ্ধ নাটকেরই কথা মহ 
ভারতীয় শকুনলোপাখ্যানের কথা নয় 

1110116 াজারা0 110] 00170600 ৮8৯৮007018) 1459) 10), 

]1--17 01201 7025 2100110196 টিলিড 07001906000 5 98011001156 

4515016 306101% 01[)0710) 1097 1862 পাতি কর | 

শির দি সি ন 

«. হ্বিঘ্াহি দুদক্ষবাগাভুনার ক্সান্সালবিখদক্জান | 

পূর্বোক্ত মুদ্রিত বাসবদন্তা | ৯৩ ও ৯৪ পৃষ্ঠা | 

* প্যান ভত্বনাঘ জন গননা ত্রান: মাদনন্তঅপূথ | 

বাদবদক্তা | ফ হুল কুক প্রকাশিত পুস্তকের ১৫৩ পৃষ্ঠা । 



উপক্রেমণিকা। ১৫৭ 

অবস্থাপন্ন বর্মন হরিবংশই অথবা তাহার গুচুর ভাগ প্রচলিত ছিল 
ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না] 

এখানি একখানি বিঞ্ু প্রধান পুরাণ-বিশেব এরূপ কথ! পুর্কেই 
একরূপ স্বচিত হইয়াছে) ইহার ভূরি ভাগ বির বরাহঃ বামন, 
হসিংহাদি অবতার, নান! প্রকার দৈত্য দাঁনবাদির সহিত যুদ্ধ ও অন্য 
অন্ত বিবিধ সৎবীন্তি বর্ণনে পরিপূর্ণ | বিশেষতঃ ৬০ যাট্ অধ্যায় অবধি 

৩.৬ অর্থাৎ শেব অধ্যায় পর্যান্ত প্রায়ই কষ্টের জন্ম, বৃন্দাবন-লীলা, মাথুর- 
লীলা,দবারকা-বীন্তি প্রভৃতি তদীর মাহাত্্-বিবরণ বই আর কিছুই নর | 

পুরাণ । 

সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ একত্র করিলে একটি স্তুপ হইয়া উঠে। 

বিখ্যাত উইল্নন্ ও বিএনুকি নে মমন্ত বিলোডন করিব তৎ- 
সংক্রান্ত বনুতর তত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন পুরাণ শব্দের অর্থ পর্ধতন : 

তদনুসারে পূর্বতন ঘটনাদির বিবরণ করা পুরাণের উদ্দেশ্য হইতে 

পারে | পশ্টাৎু দেখিতে পায় যাইবে, প্রচলিত পুরাণ সমুদয় 

কোৌনরূপেই অধিক প্রাচীন নয়, কিন্তু অন্য প্রকার ত্রাস্থু ব] প্রবন্ধবিশেষ- 
বাচক পুরাণ শব্দটি সমধিক প্রাচীন | ব্রাহ্মণ, কম্পম্থত্র ও প্রামাণিক 
উপনিষদ্ প্রভৃতি যে সমস্ত গ্রন্থ প্রচলিত পুরাণ ও ডপপুত্াণ অপে- 
ক্ষয় প্রাঁচটীনতর বলির] প্রসিঙ্ধ আছে, তাহার মধ্যে কোন কোন 
গ্রন্থে গ্রন্থ-বিশেষ বা প্রবন্ধাবিশেষ পুরাণ বলির উল্লিখিত হইয়াছে। 

শতপথ ও গোপথ-ত্রার্ঘণে এবং দাংখায়ন ও আশ্বলায়ন-ম্ত্রে * 

পুরাণবেদ বলির! একরূপ শাস্বের প্রসঙ্গ আছে। অশ্বমেধ বজ্ছের নবম 
দিবসে অধর্যু তাহা! আবৃত্তি করেন। 

স্ ২১ ২ ৯ 

ভঙ্ননবস্াক্ অদজ্লী হাভনান্ত % ৯ ++ 

দ্বযাযা বহু: বীওহলিনি ভিন্বিন্ ভ্বযাফ্লান্বন্বীন | 
শতপথব্রাঙ্ষণ। ১৩1৪ ৩। ১৩। 

অধর্দু “তার্ষ্ো। বৈপশ্যতোরাজা” ইত্যাদি কধা বলিতে থাকেন ] 
স ৯ % * পুরাণ বেদ+ এই সেই বেদ; এই, কথা বলিয়া! পুরাঁণ-বিশেষ 
কীর্তন করিতে থাকেন। 

এইরূপ, শতপখব্রাঙ্গণের অন্ান্ত স্থানে ও অধর্ধসংহছিতাদি অপরা- 
শাসিত পিটিশ 

স্পা এ পপিশপীপিন পপ ০ নি সপ 

?৭ গোপথ-ব্রম্ষণ |১।১০| সাংখ্যায়ন-স্ুত্র | 

সর | ১০1 ৭| 
১৬১1 আম্বল।য়ন- 



১৫৮ ভাঁরতবরধীয় উপানক-সম্প্রদায় । 

পর বৈদিক গ্রন্থেও নানাবিধ শাস্্বমংজ্ঞার মধ্যে পুরাণ ইতিহানা দির 
উল্লেখ আছে। 

“রনী অজ: ঘানবকী$অনাজিহর হুলিক্কা্: ভুহাধ্ধ 
নিলা তদলিনভ: স্বান্সা: ক্কুলাব্ন্তুন্বাজ্আালালি ম্মাভ্সালালি 1” 

শতপখ-ব্রাঙ্ষণ | ১৪৬ ১০৬ 

“নুনিক্কাবন্ত্র যাব লব শামাস্ব লাহাম ঘীস্ব 1” 
অথর্জস-সহহিত | ১৫।৬। 

“নাক্মিব্থালীলিস্কাঘান্ ছ্বাব্যানি নক্সাল্ লাঘালাহার্ঘমী: |” 
তন্তিবীয় আরণক | ১ ৯। 

« হুলিক্কাঘ: হৃতাব্া নিআা ভদলিম: আলগা: ভ্বুলাব্ৰনু- 

ম্ম।জ্আালালি ম্সাভ্ভালালি | 
বঙ্গদারণ্যক /২। ৪1১০ | 

যদিও বেদের উপনিষদ ভাগ অন্যান্ত ভাগের অপেক্ষা নব্য, কিন্তু 
ভারতবর্ষ পঞ্িতদিগের মতে তৎসযুদায় ও পুরাণের অপেক্ষায় প্রাচীন । 

বাস্তবিকও এক্ষণে যে সঙ্গল পুরাণ গু উপপুরাণ প্রচলিত আছে, 

তাহা প্রামীণিক উপনিবদ সমৃদারের পরে সন্কলিত হইয়াছে । উল্লি- 
খিতরপ কোন কোন উপনিষদের মধ্যেও পুরণ শাস্সের সম্পন্ট উল্লেখ 
আছে 

প্ ৯৯ ৩ ৯ সস ক ৬ ৬ 

ব্বল্তীনান্ল ক্ববতর্ক ললতী$জলি অজত্হ আ্বামবলা ছে ব 

আ্রত্তলিনিক্কাদৃহাথা দস্বল | 
ফান্দোগোতপনিবদ 1 সপ্তম প্রপাটক | 

তিনি কহিজেন, ভগবন্ ! আমি ঝথেদঃ বজ্জুর্ধেদ, সামবেদ। 
আধথর্ধণ নামক চতুর্থ বেদ এবং পঞ্চম বেদ-দ্বরূপ ইতিহাম-পুরাণ 
জ্ঞাত আছি। 

দহ লন্তনীভ্নত্য লিম্বস্বিনঈনত্মহব্নহীঘলুশহ: ব্াব- 
কীঃঘলাকিহষ হুলিক্কাঝ: হ্বাব্থী। 

| রহদারগ্যকে'পনিষদ্ | 

এই পরমাত্বা হইতে খণ্থেদ, যজুর্ধদ, মামবেদ, অধবর্ববেদ, ইতি- 
হাস ও পুরাণ উৎপন্ন হুইয়াছে। 



উপক্রমণিকা | ১৫৯ 

হিন্দু সমাজে রামায়ণ ও মমুনংহিতা পুরাণ অপেক্ষার পুরাতন গ্রন্থ 

বলিয়! প্রবাদ আছে । বাস্তবিক, তাহাই বটে । রাঘায়ণের স্থানে স্থানে 
অযোধ্যাধিপতি রাজ! দশরথের সারথি সুমন্ত্র পুরাণবিৎ বলিয়া বারম্বার 

পরিকীর্তিত হইয়াছে । 

ছুন্াক্ধানন:দ্ৃতন্বাংলাজলাল দ্ববায্যনিন্। 

ব্যহাঘন্স্্ নকৃরস্ হ্লন্ল: সলিবদ্র || 
অযোধ্যাকাগড। ১৫ সর্দ । ১৯ শ্লোক । 

এই কথা বলিয়া, পুরাণজ্ঞ স্ুমন্ত্র অন্তঃপুরের দ্বার-দেশে উপস্থিত 
হইলেন এবং সেই সতত-অবারিত-দ্বর গ্রহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন | 

এইরূপ, উক্ত কাণ্ডের ষোড়শ সর্দের প্রথম শ্লোকে স্বমান্ত্রের পুরাণ 
ভিজ্ঞতা, বালকীণ্ডের নবম সর্ধের প্রথম শ্রেপে শ্মন্ কতক পুরাণ- 

কথন এবহ' ক'ণ্ডের অঙ্টাদশ সর্দের বিংশ শ্লোকের ও অধোধ্যাকাণের 

বষ্ঠ সর্খের বষ্ঠ শ্রোকের টীকায় “স্থৃতাঃ পৌরাশিকা? বলিয়া স্থৃতপণের 
পুরাণ-বাবনায় উল্লিখিত হ্যা | এই সকল স্কলের পুরাণ শব্দ কদাচ 
বর্তম'ন পুব'ণ-বাচক হওয়া সম্ভব নয়। এইরূপ, মন্ুসংহছিতীর মধেও 

পুরাণ ও ইতিহাস অধায়নের ব্যবস্থা আছে। 
চর 

বাত আনবন্ দিল ছল্মযাষ্লাহ্যি লন ন্ডি। 
আত্ঞালালীলিস্কাঝান্ব স্হাব্ালি ভ্বিালি জব || 

মনু । ৩আ। ২৩২ গোক। 

আদ্ধ-ক্রর!তে ব্রাঙ্গণদিগকে বেদ, ধর্মশান্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ 
ও খিল +* নামক শাস্ত্র শ্রবণকরাহ্বে! 

অতএব প্রচলিত পুরাণ সযুদায় অপেক্ষায় প্রাচীনতর বলিয়! শ্থ প্রী- 
পিদ্ধ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ)ক, কপ্পন্ত্র, উপনিষদ্, রামায়ণ ও মনু- 
সংহিভাযর যখন পুরাণের প্রসঙ্গ আছেঃ তখন সেক প্রাণ কদাচ 

প্রচলিত পুরাণ হইভে পারে না। অপুনাতন অন্টাদশ মছাপুরাণ ও 

অক্টীদশ উপপুরাণ রচিত বা সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে অন্তরূপ গ্রন্থ- 
বিশেষ পুরাণ বলিয়। প্রচলিত ছিল বলিতে হইবে | 

মহাঁভারতের৪ মধ্যে লিখিত আছে, ইহাতে ইতিহাস ও পুরাণের 

অর্থ সমর্থন কর শিয়াছে প' এবং মহাভারতে বর্ণিত অনেকানেক 
নির্দিষ্ট উণাধ্যান পৌরাণিক কথা বলিয়া লাখিত হইয়াছে । 

৯ কুন্নকতউ্র (লাখ্য়াছেন, শাসক, শিবলকণ্প প্রতি শাঞ্ধের নাদ খিল | 

1 স্বাক্ীঘলিঘভ্স্ত্রম ঈকানা বিজ্হন্গিযা: | 

সপ পপি শি সপ সপে পা পল পাপা 

কনিল্ানন্ততাত্যানাঘুক্মাদ নিক্মনত্ত্ব অন্ | 
ম্ছাঁভারত | আদপর্দ] ৬ ও ৬৩ কোক 



১১০৪ ভাঁরতবধীয় উপাঁসিক-নম্গ্রদদায়। 

এই অমস্ত পর্যালোচিন! করিয়া দেখিলে স্পট প্রতীতি হয়, এক্ষ- 
কার প্রচালত পুরাণ ও মঙ্থাভারত রচিত বা সঙ্কলিত হইবার পূর্বে 
পুরাতন কথা বিষয়ক শ্রন্থবিশেষ পুরাণ ও ইতিহাস নামে প্রসিঙ্ক 
ছিল। ফলতঃ পূর্ব্বে যে অন্ত পুরাণ ভ্িল, এক্ষণকার প্রচলিত পুরা 
ণের মধ্যেও তাহ! স্প্টরূপ লিখিত আছে। কিছু পরেই দু হইবে, 
পুরাণের মধ্যেই এরূপ একটি উপাখ্য'ন অন্রিবেশিত আছে যে, প্রথমে 
বেদব্যান একখানি পুতীশ-সংহিতা প্রস্তুত করিয়া হবত-কুলে স্ব লোম- 
হর্ষণকে প্রদ'ন করেন; লোমহর্ষণ তদনুন'রে এক সংহিতা এবহ 
তাহার তিন শিষ্য তিন সংহিতা প্রস্তুত করেন ; এই চারি অংহিতার সার 
সঙ্কলন পুর্র্বক বিষ্তপুরাণ রচিত হয়| 

পুরাণ ও ইতিহাস বিষয়ক যেসকল শ্লোক উদ্তত হইল, তাহার 
কোন বটনে পুরাণ ও ইতিই। [খের রি নিরূপিত নাই | ইহাতে 

বোধ হইতে পারে, পক্ষে এ উভয়েরই সাহা নির্দিট ছিল নায় 

নান। গ্রকার পুরাতিমন কথা এ রি নমমে গুচলিত ছিল | ভারভ- 

বধাঁর বিচক্ষণ পৃশ্ডিতেবাগ কেহ কেহ এরূপ আদি পুরাণের অস্তিন্ঠ 
অন্দীকার করিরা গিয়াছেন। উপনিষদের মধ যে পুরাণ ঈতিহানের 
প্রসঙ্গ আছে, তন্গিবয়ে সায়নাচাষ) িখিয়াছেন। বেদের আস্তর্থত 

দেবান্দুরের শুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতির নাম ইতিহান, আর আক প্রক্রিফা-বিৰ- 

টু , 

রণেরু নাম পুর ণ। 
পপ ক ক বাসি 

ক্ঙ্গাজ্তবা; অতন্না আবন্রিসালন স্বনিসথাজা: | হুহু নান্সম 

নম ভ্িস্মিহাবীলিন্্াবি লণন: সানবহ্তান্তদদ্দকয অবাসলিদা- 
কুন্ধ লাঙ্গল দ্ববাব্দ। 

৯ বত | 1 ক্রিস পপ ক কল 5৮232 
শাঙ্র।চংবাপু পুরন বিরত আহ কল ?ল। কন 1 157 বালিন। 

রিনি ছিলেন সেয়ে ক ৯ টি পি : গন পা শন বা িনদযে হাতা ৮ চন্দ [রুল রি এ শকুন দি শুর বাশাত-ত গোরু মম হাতহান 

আর স্বক্টপ্রতিয়া-ঘটিত রন্তান্ছের নাম পুরাণ | 

বুলি রান্না তব ঘা: ববাহানি্লক্ীন্তাক্মবা ভন্সা- 

হিনাক্ালন্ হ্যাঘননক্া হুলমত্য আম্মীছিল্ালি । 
ভদ'রণাবেপনিবদের চতুর্থ ত্রাঙ্গণের ভাষ্য । 

অতএব, শঙ্গরাচঘ প্র সারনাচাযোর আভিপ্রায়ানবসারে। দেদের অস্ত- 

দ্তি নটি প্রক্রিয় ঘটিত কগ। অযুদারের নাম পুরাণ এবং দেব অপ্লর, 

থন্ধবর্ধ, মনুষ্যাদির এ সন্ধন্গীর পরম্পরাগত প্রারভের নাম ইতিহান 
ছিল। রাঁমার়ণের বালকের নবম সর্থ অবপি একাদশ সর্দের একাদশ 



উপক্রমণেকা। ১৬১ 

শ্লোক পর্যন্ত খধাশৃঙ্গের চরিত্র, লোমপাদ প্লাজার রাজ্যে অনরু্ি, 
ভীহার কন্যা শান্তার সঞ্িত খব্যশূঙ্গ খধির বিবাহ ইত্যাদি পুরাতন 

ব্যাপার সকল পুরাণ বলিয়া বর্ণিত আছে । যেরূপ স্থলে বে প্রকারে 
সেই সমস্ত বিষয় পুরাণোক্ত বলির লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বামায়ণ- 
রচনার সময়ে পুরারৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থ ও উপাখ্যান-বিশেষের নাম যে 
পুরাণ ছিল, ইহ একরূপ অবধারিত বলিতে হয়। 

রামারণে স্থৃত সুমন্ত্র পৃনঃ পুনঃ পুরাঁণবিৎ বলিয়া লিখিত আছে 
টাকাকারেরাঁও স্ৃতদিগকে পৌরাণিক বলির! নির্ধারণ করিয়াছেন 
ইস! ইতিপুর্ক্েই উল্লিখিত হইয়াছে* | অপুনাতন পুরাণ সমুদায়ে এই 
প্রকাঁর বর্ণনা আছে ফে, বেদব্যাস প্রাণ প্রস্তুত করিয়। স্থত লোমহর্ষণকে 
সমর্পণ করেন, এই হেতু তিনি পুরাণ-বক্তা হছন। তদনুস'রে অনেকের 

এরূপ সংস্কার আছে যে, কেবল ব্যাস-শিষ্য লোমহর্ষণহন পুরাণ-বক্তা। ; 

উাহ?র অন্য একটি নাম স্বত : তদীয় পূর্বপৃকষদিখের সে ব্যবসার ছিল 
নাঃ তবে তাহার পুত্র ডগ্রশ্রবাঃ যে পূরাণ- বক্তা হনঃ তাভার কারণ এই 

যে, বলদেব খবিদিশের অনুরে'ধে উহাকে তদ্ধিষয়ে অধিকারী করেন | 
কিন্তু এসমুদায় অভিপ্রায় যুক্তিনিদ্ধ বোধ হর না! এই সকল কথ! কত 
দূর প্রামাণিক তাহা! নিশ্চর করা হুষ্কর, কিন্ত স্বত-কুলেস্তিব লোমহর্ষণ ও 

উত্রাশ্রবার পূরাণ- ব্যবসার-বিষয়ক বত্তান্তের সহিত স্বত শুমন্ত্রোক্ত 

পুরাগ- -বিষয়ক' উপাখ্যানের এঁকা করিয়! দেখিলে প্রতীতি হয়, পুরাণ- 
কথন স্থত জীতির একটি ব্যবসায় ছিল | আর যদি ব্যাসদেব যথার্থই পুরাণ 
সঙ্কলন পূর্বক তাহা ব্রাক্ষণ-ক্ষত্রিয়কে শিক্ষা না দিয়! লোমহর্ষণকে 
সমর্পণ করিয়। থাকেন, তাহারুও কারণ এই যে, লোমহর্ষণ পুরাণ 

ব্যবসায়ী স্থতের সন্তান । স্ৃত যে জাতি-বিশেষের নীম, স্থৃতি ও প্রাণে 
তাহার যখেষউ প্রমাণ আছে। তাহা যে লোমহর্ষণের কৌঁলিক নাম, 
প্রকৃত নাম নয়, তাঙ্ারও বিস্তর ডদাহরণ প্রাণ্ড হওয়া! বার । 

নথা বল জননী নিকলী ভীলন্সব্: | 
নস ৯ 

নত্হালাক্জন্ুবাজা ললিন$বন্ হননভ্হআা ॥ 

কল্কিপ্রাণ। ২৭ অধ্যায় | 

সেইরূপ? স্বৃত-পুত্র লোমছর্ষণ ম্বেচ্ছাহুসারে নৈমিষ ক্ষেত্রে বলরামের 
অস্থ দ্বার হুত হুইয়াছিলেন। 

আজান নন্বানলা; হম জং তানি: 
১ ১ পিসি ৩০. পপি পপর পাপা ৭ শশা শশী পিল পা 5 পা পপ সপ. সপ 

৯% ১৫৯ পৃষ্ঠ! দেখ | 
২১ 



১৬২ ভারতবষাঁয় উপানক সম্প্রদায় । 

অ্াবমিঅ: ছ্যাবান্বী বাল পব্যনন্রন: | 
নারমিংহ পূরাণ। পথম অপাায় | 

হ্বত-পুক্। বাণস-শিষা, মহামতি, মহাত্মা, পৌরাণিক লোমহর্বণ * 
আগমন করিলেন । 

অ্যাব্ছিচ্ স্তব্জাীন কুন এ হাল্কা 

ল দসজ্জ অবন্রালী ম্তলীলালমনফালা || 
হনসংহ পুরাণ | প্রথম অধাযর়। 

ব্যাস-শিষ। স্ব লোমহর্ষণ সচ্টন্দে উপবিষ্ট হইপে, সর্ধাঞ্জে ভরছাজ 

মুনি তাহাকে দ্দিজ্ঞাসা করিলেন | 

এই দ্রুই বচন প্রমাণে লোমহর্ণ স্তভির পুজ। ভীহাঁব নিজ্জ 
নামও যে স্বত ইহ? এক প্রল্ার প্রপিঙ্গ আছে এবং তাহার যথেষ্ট প্রম।- 

ণগ প্রাপ্ত হওয়া যায় | 
৯ ২ ১ 

ব্যমান্ন ক্তনীললম নলিমীম্ামনঅন্্: | 

অ্ববাধাবক্টিনা দৃব্ঘা দদক্ছ লীবঅব্দজ্ || 
ঝা ব্ভুন অন্থান্তৃত্ব লগনান্ বক্সবিন্লল:। 

চা 

ভুনিন্বাজসুযায্াাঘ নান: অক্নুণানিন: | 

কুম্থপৃবাণ। প্রথম অধ্যায় ২ ৩ প্রোক 1 

যচ্ছ সাঙ্গ হইলে পর নৈরিবারণাবনী মভধগণ নিজ্পাপ-শতীর 

হত লোমহখণকে পবিত্র পুরাণসংহ্তা জিজ্ঞাস! করিলেন । মই 
মতি সতত ভুমি গতিহন পুরাণ শিক্ষার্গে পরম এজ ভগবান বান 

দেবের উপাসনা করিয়াছিলে | 

লোমহর্ষণের তার তাহার পুত্র উপ্রশ্রবার৪ ফুত অংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া 
যায় শ | 

ঈ ইহার নাম কোন কোন স্ফানে লোমছর্দশ এবহ কোন তান স্থানে 
রেমিষ্ষণ বলিয়া নিখিত আছে | 

1 মহাভারতের আঁদপন্ক * অধ্যায় ৯৩ শ্রোক। « অধ্যায় % 
শ্লোক? ৮ অধ্যায় ১৪ ১৭ তাদায় ১১ এড আন্যায় ৩৩, ২৩ প্মধায় 

১৪ ৩১ অধ্যার ২১ 8০ অধ্যায় ৬৪ ৪২ অন্যায় ২৩, 88 অধ্যান 

১, ৪৪ অধ্যায় ১) ৪৬ অধ্যায় ১১১ ৫* ভাধ্ায় ৪১ ৫৮ অধ্যায় 
২৭, আর ভাগবতের ১ বক্ষ ১ অধ্যাকস ৫ হ্রোকঃ ১স্কন্ধ ২ অধ্যায়হ শ্রোক৪ 

১ক্ষগ্ধ ৪ ভধ্যায় ১ ও ২ প্রো, ৩ ক্ষদ্ধ ২৯ অধ্যায় ৮ নেক ইত্যাদি । 



উপকজ্ষণিকা। ১৩৩ 

আনন তনান্। 

কটা বুল জন্তাব্লান নকু লী বনুনা নব । 

ন্বঘা আালঘনব ঘৃষ্ঘাঁ অন্ন ললাবাল্ কুক: || 
ভগবত | ১ তুল | ৪ আপ্যায়। ২ শোক । 

শে!নক উগ্রশ্রবাকে কহিলেন, স্বত ! তুমি অতি ভাগ্যবান এবং 

কীর্তন করিয়।ছিলেন, তুমি আমাদিশের নশীপে তাহা বর্ন কর 

্রীনজ্জ তনান্ন। 

ভন লাল অআা দুর্ব কক লক্ফু।বালন্ল্। 

অআা নব জানাল্যান্ধীন্ হননিক্ছানি অিনুল। 

নক্ছন্মা বল্ল লব্ত স্তন: মানাল খযাব্লন: ! 

মহাভারত । আদিপর্ | ৪৩ অঙ্গার । ৬ হোক । 

শোৌনক কহিলেন, তুমি যাহা যাহা বহলে। অম্ুদাক্স শ্রবণ করি- 

লাম। এক্ষণে আন্তীকের জন্য-বস'প্ত জানিতে অভিলাষ হহয়াছে। 
স্থত উগ্রত্রবা এই বাক; শ্রবণ করির। শাস্ানুনারে কছিতে লাগি- 

লেন! 

কুর্ধ পুরাণে লিখিত আছে, ম্ত-বংশৌভ্তভব লোমহযণ কহিজেছেনও 
সা 

অন্ন এ ক্রু: ঝক্মূলানহুনভিসিনা; || 

মা ভ্হাবাননুল ভল্লিবঘীহ্লান্মত্রা | 
কৃর্ণপুরাণ । ১২ অধর | ৩৮ ৪ ৩৯ শ্লেক। 

আমার বংশে যে সকল স্থতের উৎপত্তি হহয়াছিল, তাহাদের 
বেদে আঁধকার ছিল না + তীার। ভগবানের আজ্ঞানুসারে পুরাণবাবন'য় 
করিতেন । | 

অতএব, কেবল স্বত নামক ব্যক্তি-বিশেষ পুরীণ-বক্ত1 ছিলেন 
এ কথা কোন ক্রমেই প্রামাণিক নয়। প্রতুুত, পুরাণ-কথন স্থত নামক 

জাতি-বিশেষের ব্যবম এ ছিল ইহাই সর্বতো'ভাবে যুক্তি-লিদ্ধ। সুমন্ত 

লোমছর্ষণ। উগ্রশ্রব। ইস্থীরা হৃত-কুলো স্ব, অতএব পৌরাণিক ছিলেন । 

ইহার! কি প্রকার পুরাণ-বাবলাঁয় করিতেন, তাহা অনুসন্ধান করা 

ব্তব্য। পুরাণে সত জাতর যেঙ্প বি নিক্পিত আছেঃ তাহা 



১৬৪ ভাঁরতবশাঁয় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

বিবেচনা করির। দেখিলেই প্রথমকাঁর পুরাণের স্বরূপ ও ভাৎপর্ধার্থ অব- 
শ্যই কিছু না কিছু জ্ঞাত হওয়া যাহতে পারে। 

নহ্ঘ ন জানলানহ্ঘ অন্ম নানক ছদ। 

ভূন: ব্ৃতা বন্থন্মল: ভীল্সঃন্থলি অন্তালনি; 
নব্মিন্ন ন লন্বাতন্ম জব্দ দান্মীগ্ঘ জামম; || 

দীঁদী লহা ভ্বনিবংব্বা শী স্কননালঘী।। 

লাঈমহূণলি: ঘঘ্জব্য; সলাদনাল্। 
৩ ক ্ ঞ 

জন্ম নত্ন্তক্ছন না দাল জ্বীনব্য ব্বাঘঅল্ 
বিফুপুবাণ | ১ অংশ ১৩ অধ্যার 1 ৫৯৫৩ শ্লোক | 

সষ্ভোজত পৃথু রজার শুভ যজ্ঞ নোমাভিবব-ভূমিতে তপতির জবা- 

দিবসেই স্থতের উৎপন্তি হুইল এবং জ্ঞানবান্ মাপ সেই মহ্াযজ্ে 

উৎপন্ন ছইলেন। পিতামহ ত্রদ্ধ। এই যজ্জের দেবতা । তখন মুনি সকলে 
তাহাদের উভয়কে কহিলেন, তোমরা এই বেণ-তনগর পৃথু বাজ্ঞার সুতি 
কর, ইহাই তোমাদের যথার্থ কাব্য এবং ইনি তোম:দের স্তুতি 
উপযুক্ত পাত্র। 

নি জনন অঅ: সবল ব্অনালীম দাণ্রিন: || 

নলি মী স্যক্বন্মীব্যি দুর্ানীবি লক্কাজন: । 

চ্ব্ধানি ব্বালাি কান্রীলালাক্ধল: দহাল্ |) 
বহ্িপুরাণ। পুর উপাখ)ান নামক অধ্যার | 

সেই খবিগণ সতত ও মাগধকে কছিলেন, তোমরা এইই ভূপতির 

স্তব কর। স্ৃত ও মাগধ টাহটাদের কতৃক নিদুক্ত হইয়া মহাস্বা পৃথুর 
সৎবীত্তি সযুদার কীর্তন করিব তদীর কল্যাণ ক'মন। করিলেন । 

বায়ু ও পদ্মপুরাণে৪ শ্বতের এই প্রকার ষত্তাস্ত আছে । এই ছুই 

রাত এ আছে, 0 ডুঙ্গ প্রকার রস্তি নির্পিত ছিল; 
পুতাণ-ক তন ও. ১ ক্ষার “কর্ম রে ন্ধামাতণ, পু মহাতারতেও ভাহাদের 

দা পিপল পপ পাশ 

% অল ন্মলান্ ভনলখন আসযবাতা ্ব্ব ঝী? লন: 

মৃজ্জর নয বাছম্মনীরছিঘক্দানল দর্ীপ্মিলা: ॥ 

অচ্রঘীলঘ হনব ধন্ম: বালীঘলীপিল: | 

গ্রহাগসিক্জাটী নি তাস্িনাসদ্নতিন্রে | 

ঠভিখণ্ড। প্রথমট্যায় 



উপক্রমণিকা | ১৬৫ 

সারখ্য কর্ম ও রাজবংশের যশো বর্ণন এই উভয় বৃত্তি খাকিবার প্রচুর 
প্রম'ণ প্রাপ্ত হওয়া যার *| এইরূপে তাহাদেরই কতৃক রাঁজ-বংশাবলি- 
বিবরণ ও তৎসংক্রান্ত কিছু কিছু পুরারভ্ত রক্ষিত হুইয়। পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ 
হয়। রামায়ণের অন্তর্গত স্মস্ত্ৰোক্ত পৌরাণিক কথ! তাস্থার দৃষ্চান্ত-স্থল | 
আর মহাভারতের অনেক স্থানে বংশ-বিশেষের কীর্তবনই যে পুরাণ বলিয়। 
লিখিত আছে তাহারও এই কারণ। 

মহর্ষি শৌনক কহিলেন, 

স্তবাব্য ক্তি জঘা হিল্যা ক্সাহিনিস্াস্ব শীবলাম্। 

জাহ্যন্ন ই ভ্তব্াব্সলি আনদুতী: দিত্তহ্থান; | 
মহাভারত । আদি পর্ব | পঞ্চমাধ্যায় | ২ শ্লোক। 

পুরাণে সমুদাঁর মনোহর কথা ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের আঁদি-বংশের 

বন্তান্ত আছে। পুর্ব আমর) তোমার পিতার সন্গিধানে জে সমস্ত কথ? 
শ্রবণ করিয়াছি 

ভারত-বক্ত1 উগ্রশ্রব! কহিলেন, 

হুল অনন্ত দু পালনন্ন লন্থান্থুন ॥ 
লিশহান্িি অতান্তক ভ্বাব্যাস্মঅক্বন্তলব্ন 

আদি পর্ব | পঞ্চমাধ্যায় | ৬১৩ ৭শ্লোক| 

মহা'মুনি! পুরাণে এই পুরাতন ভৃগু-বংশের যেরূপ বত্তাস্ত আছে, 
আমি তাহা যখোপযুক্ত বর্ণন করি | 

পপ পাশাপাশি পিপিপি পাশপাশি 

মহল্নি ঘাথিহ্ৰলিজ্ধাঘাললালভক্ষিকা: | 

বনান্নিন্ধাস্ত হ্রনান্ নর: দ্বহঘদ দন | 

মহ্থাতারত | দ্রোণ পর্ম | ৮২ অধ্গায় 1২ গ্রোঁক | 

ন ছাল নু্ত স্বলা কীত্বীঅন্লাহমলধীন্ || 

হম হন হথা লজ: বাব্যনাত্যা ঘক্ভাহ্ঘ: | 

তাহ্তন্ নন্ভুখা হল্য হযে ন্বহ্ন জন্ম | 

অলিদ যূহুভ্তঘ্বরধল হন হঘ' নম || 

জোণ পন্দ [১২১ অধ্যাক্ক (৪৭:৪৯ খ্োঁক। 

ভদহ্জিণন্মীম এহ্জনঘল্হিমিফা ঘৰ অনাভিন্ধঘীষ্তয়াতিক্জ: |. 

জলিল, ল্পিতু নী লদান্মজ অলাতল ম্বাহদপ্র কম ভব: |) 

(শারেশিগু-প্রচাহিত) হামায়ণ 1 ২ ১২1 ৩৬। 



১৩৩ ভারতবধাঁয় উপাসক-সম্প্রদাঁয়। 

মহাভারতের আদি পর্কোর প্রথমাধ্যায়ে সস লিখিত আছে, পুৰ্ক, 
কুক, যছ্, শুর, বিশ্ব অধুছ, যুবনাস্থ, ককুৎস্যঃ রঘু, বিজয়, বীতিছোত্র, 
অঙ্গ, ভব, শ্বেত। বৃহদ্গুক, উশীনর, শতরখ” কষ্ক, দলিডুছ, ভ্রম, 
দক্তোস্তভব) বেণ সগর, সঙ্ক,তি, নিমি, অজেয়। পরশু) পুগু,+ শল্ভু, 

দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুংপ্রতিম, হুপ্রতীক, বৃহদ্রখ, স্মক্রতু, নিষধাধিপাত 
নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, স্ুমিত্র» স্বুবল+ জানুজভ্ঘ, অনরণা, অর্কঃ 
বলবন্ধু, লিরামর্দ, কেতুশৃঙগ' বৃহদ্বল, ধরউকেতু, বৃহৎক্তু, দীগুকেতু, 
অবিক্ষিৎ,. চপল, ধূর্ত, কতবন্ধু, দুটেুধি, মহাপুরাণসন্তাবা। প্রভা, 

পরহছণ, শ্রুতি ইত্যাদি মুত্র নহত্র নরপতির কর্ম, বিক্রম, দান, মাহা, 
আপ্ডিকা, সত্য, শৌচ, দয়া ও আর্ব বিষ্যাবান সৎকবিশীণ কর্তৃক 
পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে *1। অতএব পূর্বোক্ত প্রমাণান্নসারে স্থত 

জাতির যেরূপ বক্তি নিবূপিত হিল এবং রাগারণে ও মহাভারতের স্থানে 

স্থানে থে প্রকার উপাখান পেবরাণিক কথা বলিরা লিখিত আইছে, 
তাহ? সবিশেষ পর্যযালোচনা করির? প্রতীতি হইতেছে, প্রথমে বশ- 
বিশেষের বশোবর্ণন। এবং ভাহার আনুষঙ্গিক কেন কোন পুরাতন 
কথ কীর্তন করা স্থত জাঁতির এক প্রকার বাবসার ছিল। 

এক্ষণে বেদ-শাস্ত্বের যেকধপ বিভাগ ও শৃখ্ল। প্রচলেত আছে, তাহা 

রুষ্দ্বৈপায়ন বাসের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ । জমুদার অব্যাদশ পুরাণ ও 
সমগ্রা মহাভারত তীহারই প্রণীত বিয়া বিখ্যাত আছে] কিন্তু রচন! 
ও ধর্ম সন্বন্ধীয় মত'মভ প্রভৃতি বহুবিদ !ববয়ে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের এত)বি" 
ভিন্নতা দেখিতে পারা বর বে, লমন্ত পুরাণ এক জনের রচিত বলিয়। 

কোন ক্রমেই স্বীকার করা যার মা। ফলতঃ এক্ণকার অক্টাদশ 
পুরাণের এক পুরাণও যে বেদব্যাসের রচিত নয়ঃ ভীহ পশ্চাৎ নিংনহশয়ে 

প্রতিপন্থ হইবে । মহাভারত যে এক জনের বিরচিভ নয় ছা হতি 
পূর্বের প্রদর্শিত হইয়াছে । বেদব্যাস অঙ্টাদশ পুরাণের রচনাকর্তী। 
এ প্রবাদণ্ত যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, পুণের মধ্যেই ভাহার নিদর্শন 
লক্ষিত হইর থকে | ভাঙতে এইরূপ লিখিত আছে যে, বেদব্াাস 
একখানি পুরাণ-সদছিত। প্রস্তুত করিরা স্বতকুলোস্ভব লোমহদণকে 
প্রদান করেন, এবং লোমহর্ষণ তাহ! ন্বীর শিবাদিগকে শিক্ষা দেন। 
বিছ্ু, ভগবত ৪ আগ্নের পুরাণে এই কথাটি নুম্প$রূপ লিখিত অংছে। 
এস্থুলে বিষ্টুপুরণি হইতে উদ্ধত হইতেছে । 

বি এ 
ক্হ্ঘালস্থা,দাজ্ঞাললাঘালি: নাব্হযুন্মিলি: | 

সববাব্ব্বতিনা ন্ব দ্ববাব্যাঘবিঘাহক: | 

*তদিপর্ব | ১ অধ্যায় | ২২7৮২ ৩৬ হোক । 



উপক্রুমণিকা । ১৩৭ 

সংসানী ন্মভঘিত্মীওঘু ন্ হ্ৰুণী ীলপ্বদবা 
ঘুাধ্বর্ধন্থিনা নবম ভুকী জ্যা্বী লক্কান্থলি; || 
ব্যলনিত্বাহিননন্ত্রীম্ম লিলান্ু: হ্বাযদাতল: | 

ন্মনজননব্মীঘ বাক্য: আহ স্িন্সান্াহ্্ আমমনল্ | 

জাঙ্ণ' ভন্িনানন্বী ঘানব্যিঃ আআ থ্দাশ্তল: | 

বীনন্্নব্যিন্জা লান্মা নিবৃব্যা ন্বন্বববন্ডিনা | 

বিরুপুরাণ 1 ৩অংশ | ৬ অধ্যার | ১৬--১৯ শ্লোক 

পুরাঁণার্থবিৎ বেদবাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি 
লহ্বযনা একখানি পুরাণ-নতহিতা রচনা পূর্বক স্বপ্রনিদ্ধ শিষা স্বৃত- 

কূলোস্ভব, লেঃমইএগকে প্রদান করিলেন |  স্থমতিৎ আগ্রিবচ্চাঃ, মিত্রা 
কাৎনপাযর়িন। ভআকুতবুণ ৫, সাবার্ণ নামে তাহার হয় শিষ্য ছিল | 

তশ্বধ্যে কাশ্যপ, সাবর্ণি” শাহশপায়ন ইহারা এক একখানি পুরাণ- 

সংহিতা করেন । লোমহর্ষণ লোমহর্ষণিকা নামে যে সংহিতা! প্রন্তুত 
করছিলেন, তাহাই এ তিনের মুল | 

ভাগবতোক্ত পুরাঁণ-সঙ্ষলন-বিষয়ক উপাখ্যানও প্রায় এইরূপ | 
্রাপর স্বামী তাহার ছীকায় এই প্রকার লিখিয়াছেন যে, বেদব্যাস ছর 
খানি পুরীণসংহিতী' গ্রস্ত করিয়া লোমহর্ষণকে প্রদান করেন, লোম- 

হর্ষণ তাহ] ত্রধ্যাকণি প্রভৃতি ছয় শিষাকে অধ্যয়ন করান এবং উগ্রশ্রব! 
তাহাদের নিকট এ ছরখানি নংহিতাই শিক্ষ। করেন * | বেদব্যাস এক, 

কি চারি, কি ছয়খ1নি সংহিতা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ তাহ 
বিবেচিত হুইবে। 

উল্লিখ্তি পুরাঁণ-সঙ্কলন বিষরক উপাধ্যানের সযুদায় কথা যথার্থ 
কি না, তাহ! নিঃসংশয়ে নিরূপণ কর। স্থুকঠিন বটে, কিন্তু কোন সময়ের 
পণ্ডিতের! যে বেদবাসকে কেবল একখানি পুরাণনংহিতার কর্তী বলির! 
বিশ্বান করিতেন এবং তীহ্থার অফাদশ পুরাণ রচন! বিষয়ক উপা- 
খ্যান যে তাহার বহুকাল পরে কম্পিত হয়, ইছ! পূর্বোক্ত বচন-দর্শনে 
স্পষ$ প্রতী হইতেছে । তিনি যে ছয় খানি সংহিত! করিরাছিলেন, 

পপি পিপিপি কাত পপি পপপপিশশিশি শি শা ০১ পপ ০92০ সব িসিি এ ॥ 
ঃ 9 রি সপ শিপ পসপী পপি পিপিপি পল ৬..০৮-০৮০৭৮ ০ পপ ০ 

2 মন হ্যা: অত ঘভ্ভিনাঃ জল্বা। আন্সিন হীনভ্ভুজক্াত সাহান্ লজ 
্বন্তব্বাইনি ল্।ক্য্জার্ম: ঘন্ধন্ধা ঘন্টিনারঘীযন্গ হা অব্য খ্রিচ্মী ওক 
না; ঘন্বাঁ: দদঘীননান্ | 

১২ ্বন্ধের ৭ অধাাঁঠ়ের ৫ ভ্রোদের টীকা | 



২৬, ভারতবধাঁর় উপানক-সম্প্রদায় | 

ইস) কোঁন পুরাণে লিখিত নাই % | বরং বি্ুপুরাগের অন্তর্গত পূর্বোক্ত 
বচনে স্প$ লিখিত আজে, বেদব্াাস একথানি পুরাণসংহিতা করিয়া 
লোমহর্ষণকে প্রদান করেন | লোমহর্ষণ তদনুবায়ী একখানি সংহিতা 
রচনা করেন এবং তদীয় শিষা কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন তদ্দুফে 
এক একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিয়া যান। 

« অধুনাভন পণ্ডিতের সকলেই সমুদার অক্টাদশ পুরাণ বেদব্যাস- 
প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করেন; অভএব ব্যাস- কর্তৃক একমাত্র পুরাণ- 
সঙ্ঈলন বিষয়ক পুর্ধোক্ত বচন তাহাদের মতের বিরোধী বিনা কখনপ 
পোঁষক হইতে পারে না; সতরাং এ বন তাহাদের কর্তৃক কম্পিত 
হওয়া কৌনক্রমেই নম্ঞাবিত নয় । বাহার ভাগবত, অণগ্রেয় ও বিষু” 

পুরাণ সঙ্কলন পূর্বক বেদব্যাস-প্রণীভ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, 
ভীহাদেরও কর্তৃক এ কথ! কম্পিত হইবার নহে । এক'রণ এ উপাখ্যান 

কোনক্রমেই আধুনিক বোঁপ হয না এবং উচ্চ যেস্কলে 'যেরূপে বর্ণিত 
আছেঃ তাহাতে নিতান্ত অমূলক জ্বান ছয় ন|।1 বোধ হয়, পুরাতন 

গ্রন্থ-বিশেষে লিখিত ছিল; পরে অধৃনাতন পুরাণকর্তীর। স্ব স্ব গ্রন্থে 
উহা] উদ্ধত করিয়া লইয়াছেন। যিনিবেদ সমুদায় সংগ্রহ ও বিভাগ 

৮০ “পাশপাশি ০০৭৭শ পপি পাপী 45 তাত পীদসপ ১.০, ০৭ ০ শপ 

* বিযুঃপুনাণের বচন পৃর্নে উদ্ধত চব্ভাির? এবহ ভাগবত ও আন 
পুরাণের তথিষয়ক বচন পঙ্চাহ লিখিত হইতেছে) তাঞ্ছ। পাঠ করিয়! দেখিলেই 

জানিতে পারা যাইবে | 

সহ্যাছত্যি: আবহম্ঘস্ত ঘাহব্িহজনগ্রঙ্থা: | 

মিখাদাতলক্কাতীনী ঘর দীতাথিজ্জাধুল || 

ক্নীবল ম্যান্থযিম্মান বক্কিনাঁ ভল্নিতল্দ ব্বান্ 1 

হক্জজাদন্থদনঘা যিচ্য: অক্বা: হালচ্মমান্ | 

জাম্্দী/ত্বৃত্ব ঘাতঙ্জাবামযিত্বীতজন থা: | 

ভ্ঞতীনন্ি ম্বারযিঘ্যাম্ঘাহী দনক্িলা: ॥ 

তাঁগরত 1১২ স্কন্ধ | ৭ অধায় |৪8--৬ হোক। 

মান্য আ্যাধান্ অ্তযাধারি ভ্নীহ ঘীমন্তঘধ্য: | 
ভদনিন্তাবিনপস্থাস্থ লিলাবু! হাঁঘঘান: 11 

জননী) সানি: হিম্বাধাত বাবু | 

যাখদাতলাত্অন্ত: ঘুাবালান। ঘন্কিনা: || 

অগনিপুবাণ| 



উপক্রমণিকা। ১৩৯ 

করেন, তাহার পুরাণ ও ইতিহাস সঙ্কলন করিতেগ প্রর্তি হইলে 
ছইতে পারে। সে সময়ে হ্থতের। যে সমস্ত পরম্পরাগত পুরাতন ব্যাপার 

বীর্তন করিত, তিনি তাহা স্মিত ও শৃ্থলাবদ্ধ করিয়া তাছার 
অধায়ন-অধ্যাপন। বিষরে উৎসাহ প্রদান করিবেন ইহা ঞ্টীসন্তব নয়। 
যাহ! হউক» এক অময়ে একখানি মাত্র পুরাণ প্রচলিত ছিল, লিখিত 

বচনে ইহাই প্রদর্শন করিতেছে । 
বিস্পুরাণোক্ত এ পুরাণ-সংহিত1 কিরূপ ছিলঃ তাহা এত দিন পরে 

নিরপণ কর! একরূপা অসাধ্য বলিতে হয়। বিফুখপুরাণকর্তী লিখি- 
যাছেন; বেদব্যাস আধখান। উপাখ্যান, গাখা, কম্পশুদ্ধি এই চারি 
বিষয় লইয়! পুরাণ-সংহিত। প্রস্তুত করেন । এ পুরাণের দীকাকার 
লেখেন, স্বয়ং দৃ্টি করিয়া যে সকল ৰিষর কথিত হইয়াছে তাহার নাম 
আখ্য'ন, পরম্পরা শ্রুত কথার নাম উপাধ্যান, পিতৃ-বিষয়ক ও পৃথী- 
বিষরফ শীত ও অন্যান্য কোন কোন শীতের নাম গাখ। এবং শ্রাদ্ধ- 
কণ্পাদি-নিবূপণের নাম কপ্পশুদ্ধি *। বেদব্যান পুরাঁণ-মংহিত। প্রস্তুত 
ককন বা নাই কৰুন, যে সমরে পূর্বোক্ত পুরাণ-সঞ্কলন-বিষর়ক আখথ/1- 
নটি রচিত হইয়াছিল, সে সমরের প্রচলিত পুত্রীণ এইরূপ ছিল 
ঘলিতে হয়। | 

বন্ুকাল পুর্বে পুরাণের এইরূপ অবস্থা থাকা সম্যকৃ সম্ভব, কিন্তু 
তাহার পরেই যে অধুনাতন পুরাণ নযুদার সঙ্কলিত হঙ্টরাছে এমন৪ 
নয় | পুরাণ সমুদার ক্রমাগত পরিবিত হইয়া! আসিয়াছে এবং তাহাতে 
কালে কালে সৃতন হৃডন বিষয় বিনিবেশিত হহরাছে। অমরমিংহ 
অমরকৌোবে লিখিয়াছেন্ধ, পুরাণের পাঁচ লক্ষণ+ “'পুরাণং পঞ্চলক্ষণং |? 

সেই পাচ লক্ষণ কি কি; তাহা। এ গ্রস্থের গীকাকারেরা সকলেই সবিশেষ 
বর্ণন করিয়াছেন। 

ডু ক ৭, 

স্তনস্ব মলিঘনন্ব বযীনল্ন্নহাব্যি ল্ল। 
ঞ ক ৬ 

বত্ান্তন্বহিনস্বন দৃহাবা দস্তা ॥। 

এই বচন-প্রমাণে প্রতীতি হহুতেছে, অমহরসিংহের সময়ে যে সমস্ত 

পুরাণ এ্রচলিত ছিল, তাহাতে স্যরি, বিশেষ স্যযিপ', বংশ-বিবরণ। মন্ব- 

র্ ত্রতাহন্ধঘল মাস্ডবা ভ্যান হুতাঃ | 

স্বনত্রাঘন্থ জঘলল্তরাত্যাল মন্তত্বন || 

স্থান থিভবী মেরী রব : । 

ক. ও ও মাতা: সমাস্ফন্াবিলিখব: 11 | 

4 আছরের এক পে রঃ ও. আকার রা ও ব্বর্শ হিয়া উজ হই- 
২২ | 



১৭৬ ভাঁরতবধীয় উপাঁনক-সম্প্রদায় । 

সুর-বর্ণনা] এবং প্রধান প্রধান বংশোদ্ভব ব্যক্তিদের চিত্র-বিষয়ের 
বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত ছিল। ধর্ম-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপাদি উপদেশ করা 

ইহার একটি বিষয়েরও উদ্দেশ্য নয় কিন্তু এক্ষণকার প্রচলিত 
পুরাণ ও পউপপুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্বা-কখন, দেবার্চনা, 
দেবোত্সব ও ব্রত-নিয়মাদির বিবরণেতেই পরিপূর্ণ । ভাহাতে পূর্বোক্ত 
পঞ্চ লক্ষণের অন্তর্থত যেয়ে বিষঙ প্রাঞ্ত হওয়া যার। তাহা আনুব্গিক 
মাত্রপ'। যদি ধর্মেপদেশ-দান ইদানীন্তন প্রচলিত পুরাণের ন্যায় 

পূর্বতন পুরাঁণেরও উদ্দেশ্য থাকিতঃ তাহা হইলে উহ! স্থৃত জাতির 
ব্যবসায় ন। হইয়া অধুনাতন ব্রাক্ষণ কথকের ন্যার ষট্কর্মশালী 
ব্রাহ্মণ-বর্ণেরই রৃন্ত-বিশেষ বলির ব্যবস্থিত হইত। খষি মুনি ও 
অপর সাধারণ ব্রাঙ্ষণগণকে ধর্শ-শিক্ষা দেওয়া স্থৃভাদি নিক্কউ জাতিৰ 

ব্যবসায় হওরা কদাঢ দম্তব নয়। অতএব অমরনিংহের সময়ে, অর্থাৎ 
স্যুনাধিক ত্রয়োদশ শত বৎসর পূর্বে যে সকল পুরাণ প্রচারিত 
ছিল, তাহার সহিত অধুনাতন পুরাণ সমুগ্গায়ের আকাশ-পাতাল 
প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যর । ল্ুতরাং বলিতে হয়, এই সকল পুরাণ 
অমরসিংছের পরে সঙ্কলিভ হইয়াছে, অথবা! তাহার লিখিত পঞ্চ- 
লক্ষণাক্রাস্ত পুরাণ জমুদায় এত পরিবর্তিত হইয়! আসিয়াছে এবং 
তাহাতে এত হৃতন হৃতন প্রস্তাব প্রক্ষিপ্ত ছইগাছে যে, সে সকলকে 
এক প্রকার হৃতন সক্কলিত বলা যাহতে পারে! 

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাঁণে মহাপুরাণ দশাধিক লক্ষণাক্রীন্ত বলিয়া লিখিত 
আছে। তশ্বধ্যে জ্রীছরির গুণ-কীর্তন একটি লক্ষণ ও অন্যান্ত দেবতাদির 

৪৯৮ জানলা? শপীপপপিশপশপপপাপ পপাপীপীপীপাপ২ 7 ০ পপ তি পাত পাপা উল পাতিল আত এশা পিপিশকী 71৮ তি পাসপপপশপপাশী শশা 

হইয়াছে | পরমেশ্বর কতৃক পৃর্থেব্যাদি পঞ্চভৃত, হপ-রসাদি গুপ-সদগ্র ও 

ইন্দিয়াদি-সৃষ্টির নাম সর্গ এব বদ্ধা কর্তৃক চরাচর-মৃষ্টির শাম বিল? | 

ধুনগান ন্িঘশিতা লন্ম বা ততাস্ুন: | 
নাস্তাত্থী যুদ্থরণঞ্নানিগম: দীহ্ষ: জ্বর: || 

ভাগবত |২1 ৯০1৪] 
গুপ-্রয়ের টৈষযবাটবচ্ছ' প্রযুক্ত পরমেশ্বর কর্তৃক পৃথিব্যাদি পঞ্চডত) 

শবাদি পঞ্চতম্মাত্র, ইন্ড্রিস সমূহ মন্থতত্ব ও অহ্বঙ্কাঁরতন্তের বে সৃষ্টি) তাহার নাথ 

বর্গ | পৌরুষ সৃষ্টি (অর্থাৎ ব্রন্গ। কতৃক চরাচর-সৃষ্টি) বিসর্গ বলিয়া উক্ত ঘর । 

প ভবে লকল পুরাণ সমান নক | বিষ্ট ও বারু-পুরাণে এ পঞ্চ লক্ষণের 
প্রায় সহুদায় বা অধিক ভাগ আছে | কি তস্ভি্ অনেকাঁনেক নৃতন বিষয়ও 

ভাঙাতে বিনিবেশিত হইয়াছে | অপরাপর অনেক পুরাণে এ পঞ্চ লক্ষণের 
অন্পই নিদর্শন পাওয়া যায়। তাছার পরিবর্তে দেবদেবীর মাহাজয ও ভ্রত- 
নিপ্মাদি জন্যাপয পারমর্খিক বিষয় ল্িশেষ বর্ণিক্চ হইয়াছে | 



উপকআমপিক] | ৬ ধ১. 

বর্ণনা অপুর একটি লক্ষণ * | স্ীরুষ্ণের $ণ-বীতত নও মাহাত্মা- বর্ণন করণ 

ব্রক্ষবৈবর্ত পুরাণকন্ত এ রী তাহার কৃত ও অনা কর্তৃক বিরচিত 
সমুদ'র প্রচলিত প্ুবাণ অমর-লিখিত পঞ্চ লক্ষণের অনুযায়ী নর দেখিয়া, 
তাহাকে উলিখিত দশবিধ লক্ষণ বণ্পলা। করিতে হহরাছে তাহাণর 
সন্দেহ নাহ ণ' " যে বাক্তি যে গ্রন্থ রচনা করে, সেব্যদ্কি অবশ্যই সে 

গ্রন্থের তদনুঘারী লক্ষণ কির) থকে । অতএব উহার কৃত লক্ষণ দ্র 
সে গ্রন্থের গ্রাঘাণা ও প্রানন্ত তাবধাবণ কর যার না অমরসিংহ5 এক 

জন অভিধানপত্তা ; পুরাণের লক্ষণ কপ্পন! কর? তীহা'র পক্ষে আবশ্যক 

ও সম্মাবিত নয়] কপিলে, ভাঙার পক্ষে আপকার ভিন সা ত্র উপকার 

নাই। তাহার মায় বে প্রকার প্ুহ'ণ প্রচলিত ছিল, তিনি তাহরই 
াহুযারী। লক্ষণ করিয়াছেন । বিশেষত যদ্দ পা পু রাণের এ পঞ্চ লক্ষণ 
সব্ববাদ-সম্মত না হত, তবে অপ্ূনাতিন পুরাণকর্তীরা তাহার প্রতিবাদ 

কবিতে ক্রটি করতেন সা এত 5. ভানবত) ব্রন রর বত প্রভৃতি করেক 
পুরাণে প্র পথ লক্ষণ উদ্ধত বাসলশিত হযাঁছে 21 অতএব অধুনাতিন 
পুরাণ সকল সক্গলিত বা " চন্ত হইবার পর্বকার ঠুরাণ সমুদর পূর্বোক্ত 

রে 
ক. 

শী পাপ শপ +০০০,-০ ৮০ ০ ০ এপপপপাপাশিশীপীপ পি শিপ পশাত পিপিপি 

+. ননব্ব হরননযাস্ রি ন্্। 

নঙ্সান্তত্বিন বিন ঘুষাষ: সস্বলগ্বাজ্াল ॥ 

ঘনতদত্হাম্যালা ঘা বিবুক্ত বা: 1 

বক্নাস্ব গ্ুতাাদা আনান হৃযা্নিন। 

কছিযাদি হিজ্তিস্ব হিজনিক্কনাস্ত্ দান্বনম । 

জক্যাবা নানা হানা সনন্যস্ত নয ম্ব | 

রর অন মন্রানাস্ত্ লীন হব লিন্ৃদঘ্যলূ 

তন্ীন্া প স্ুইৰ ক্খানাস্ত চর চুজক্ষা | 

কুমাখিক্ষ জন্ন্থত্ব লন্থনা রিজাতি নন । 

ঘক্যানভ্ ভুহাব্ানা নিতীঘ জঘন্রানি ন॥ 

| লন্ধন্নতপুরাণ | ভীরুঝ-জন্ম-খণ্ড | ১৩২-অধ্যাঁয়। 

: শঁ ভাঃলতের দ্বাদশ স্যন্ধে সগ্তমাধ্যায়ে পুরাণের ষে দশ লক্ষণ লিখিত 

আছে) তিশ্বেশঃ জ্ীধরন্থামী তাছার যেরূপ ব্যাধ্যা করিয়াছেন) তাছ' প্রায় 

ব্রদ্ধনৈপর্তপুরাণোক্ত,দশবিধ লক্ষণের তুলা, কিম্ত তাদুশ ন্বুল্পুই নয়। 

শত তহলিতন্বথাজু' ভ্তাত্য নল্রিহীবিত্£ 1 
8 পদ € বি সন্তান নস্তহত্আবহ্যআা | 

ভাগবড | ১২ ক্ষন্ধ] প অধ্যায় ৯ শোক! 



১ 4ই ভারতবধধীয় উপানক-সম্প্রদায়। 

পঞ্চ লক্ষণাক্রীন্ত অনারূপ পুরাণ ছিল এরূপ মীমাংস! করা কৌন মতেই 
সুক্তি-বিকদ্ধ নর়। 

ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণকর্তী স্বপ্রণীত পুরাণানুারী লক্ষণ কম্পন! করিলেন 
 শ্রৰৎ পুর্ব পরম্পরা ক্রমে পুরাণের যে পঞ্চ নিত প্রসিদ্ধ আছেঃ 
তাহার কোঁন প্রকার মীমাংলা করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া এই 
রূপ একটি কম্পিত কথা লিখিলেন যে, উপপুরাণ সকল পঞ্চ-লক্ষণা ক্রান্তঃ 
'আর মহাপুরাণ সকল দশাধিক-লক্ষণধুক্ত | কিন্তু এক্ষণে যে সকল 
্রস্থ উপপুরাণ বলির প্রসিন্ধ আছে, তাহা অমরকোষোক্ত পঞ্চ-লক্ষ- 
গ'ক্রান্ত হওয়া দূরে থাকুক, অমরাসিংহের দমর়ে যে মে সকল রচিত 
হইয়াছিল এমন বোধ হয় না। উপপুরাণ সমুদায় যে উলিখিতরূপ পঞ্চ- 
লক্ষণাক্রান্ত নয়, পাঠ করিরা দেখিলেই তাহা অক্লেশে জানিতে পারা 
যায়। পুরাণে এ পঞ্চলক্ষণের যাহা কিছু আছে, উপপুরাণে তাহাও 
নাই | এন্থলে সে বিষয়ের দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শন কর? যাইতেছে । 
একখানি উপপুরাণের নাম কালিকাপুরাণ। তাহার চতুর্থ অধ্যায় 
হইতে একাদশ অধ্যার পধ্যন্ত শিবের বিবাহ-মন্ত্রণা। সতীর জন্ম" 
কথন, নভীর শিবারাধন। ও শিবের সহিত তাহার বিবাহ, চতুর্দশ 
ও পঞ্চদশ অধ্যারে শিবের নহিভ সতভীর কৈলাম-গমন ৪ তীঙ্া- 
দিগের নানারপ ক্রীড়াকেতুক-বণন, বোড়শ, সপ্তদশ ও অকাদশ 

অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান, সেই বজ্ছে সতীর প্রাণভ্যাগ্ধ, সভী-শেঞ্কে 
শিবের বিলাপ & উন্মাদ, দতীর মৃড দেহ খণ্ডন দ্বারা পাটস্থানের 

উৎপত্তি ও কামরূপাদি এ সমস্ত ভীর্থ-ভূমির মাহাত্মা-বিবরণ, চতু" 
ংশ অধ্যায়ে শিবের তপন্্যাবলম্বন, ব্রক্গাদি কক মারার জুতি 

এবং জগৎ-প্রপঞ্চের অনারস্ধ চিন্তা করিক। সার বস্তুতে শিবের চিত্ত" 
পর্ণ, বত্রিশ অধ্যার হইতে সাইত্রিশ, অধ্যার পধান্ত মৎসা, কুর্ম বরা, 
হাদি অবতার্-প্রস্ত'ব ইত্যাদি শিব, শক্তি ও অন্যানা দেবতা-প্রনঙ্গেই 
এই উপপুরাণ পরিপূর্ণ । কন্কি নামে একখানি উপপুরাঁণ্রে অধিকাংশ 

বিষ্তবতরণ, কল্কিরূপা বিজুর জন্ম, ডপনয়ন। খিবাহ* শিব-স্তোত্র, 
শিখ-সমীপে অশ্ব-করবালাদি-প্রান্তি এবং বৌদ্ধ, জৈধী, ন্রেচ্ছাদির সহিত 
যুদ্ধ, রাম? পরশ্থরাম ও কক্গাবভার-কীর্তন। হরিভক্তিদর লক্ষণ ইত্যাদি দেব- 
চরিত ও দেব-ভক্তিরছ বিবরণ মাত্র । অপর একখানি উপপুরাণের নাম 
শিধপুরাণ1 তাহ! শিব ও শিব লিঙ্গের মাহাত্থ্য ও পুজা-প্রকরণ, নানা 

প্রকার শিব-মূ্তি ৪ শিবোপাখান, শিব-তীর্থ ও যোখ-সাধন ইত্যাদি রি 
মহিমা ও শিবোপাসনা- সংক্রান্ত বিষয় বর্ণনা বই আর কিছুই নয় * 

1. জপ বন? সা উপ ৮ পা পিপল ০৯ ০৯,০4৭ পর ৭ পা পপ পা পেশ এরা ০৭ পা ০ পর আউলা নী 

টি ৮ নরলিংছাদি ছ এক খানি উপপুরাগ অনেকাংশে মহা পুরাণের নদ 
বলিতে ৮য় যা ঃ সঃ 



উপক্রমণিকা। ১৭৩ 

এক্ষণে এই পর্যন্ত জানা যাইতেছে যে' পুরাণের "এ পৃথক্পৃথক্ 

ছুই লক্ষণ দ্বারা, তাহার ছুই সময়ের অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে। সক্ষি 

বিবরণ :ও বংশব-বর্ণনা পূর্ব কার পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত পুরাণের ডদ্দেশ্য ছিল, 

আর এক্ষণকার দশ-লক্ষণাক্রান্ত পুরাণ অমুদার দেবদেবীর মাহাস্থ্য 

প্রভৃতি ধর্মনংক্রান্ত বযাপারের বিবরণে পরিপূর্ণ। প্রচলিত পুরাণ মমু- 

দায় .ঘে দেবদেবীর মাহাত্-প্রচার উদ্দেশেই বিরচিত, তদীর বিভাগ* 

কণ্পনাতেও তাহা স্থম্পষ্$ প্রকাশিত রহিয়াছে । ফ্তকগুলি বিয়ুঃ- 

প্রধান, কতকগচলি শক্তি-প্রধান ও অপর কতকগুলি শিব-প্রধান। 

এখন না অমর লিখিত পঞ্চলক্ষণাক্রীন্ত পুরাণ বিদ্যমান আঁছে। ন! 

বি্ুপুরাণোক্ত সংহিতাই কুত্রাপি দৃষ্ হুইয়। থাকে। পুর্বেই লিখিত 

হুইরাছে *, সংহিতা, ব্রাহ্মণ ডপনিবদ্, কল্পস্থৃত্রঃ রামারণ, মন্থংহিতা। 

প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাটীনতঃ গ্রন্থে পুরাণ শব্দের উল্লেখ আছে, 

তাহার কোন স্থানে পুরাণের সংখ্যা নিরূপিত নাই প' । ভাহাতে আবার 

বিক্ুসুবাণে স্পন্টই লিবিত হইয়াছে, বেদব্যাস একখানি মাত্র পুঞরাণ- 

মংহিত। প্রস্তুত করেন। অতএব পুনর্বার উল্লেখ করিতে হইতেছে, 

তিনি অস্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ প্রস্তুত করেন একথাটি কৌন- 

রূপেই সমধিক শ্রাচীন নয় । এ নযুদায়ের রচনা-সম্পর্তিতে বেদব্যাসের 

অংশ লক্ষিত হয় না। এ অক্টাদশই ষে পুরাণ ও উপপুরাণ সংখ্যার 

শেষসীমা তাহা নর | বর্তমান উপানক-সম্রদায়ের বৃদ্ধি বা প্রাছুর্ভাব 
সহকারে তদীয় সাংপ্রদারিক গ্রন্থের বৃদ্ধি ইইর। আ.নয়াছে। পম্চাৎঃ 
বিদ্যমান পাপ ও উপপুরাণ সমুদারের নামোল্লেখ করা য'ইতেছে, পাঠ 
করিলেহ জানিতে পারা বাহবে, ক্রমশঃ ডভরের প্রত্যেকের নংখ্য। 

অক্টাদশ অপেম্দাও অধিক ছুছরা পাঁড়য়াছে। 
মি ০৮৮ শী পপ শপ পপ পাপা পপ 

পপ পাস াপীপিতিপাপশািশিিপপাপীিশী পা পিপাপপা শি শশা পপ 

%. ১৬৭ পৃষ্ঠা | 

1 কফলতঃ সে সমস্ত প্রাসীন পুরাণ অন্যরূপ; তাহা এখন আর স্বতন্ত্র বিদ্য 

মান নাই | কত সুপ্রাচীন লংক্কত গ্রন্থই লুপ্ত হইয়। গিয়াছে! সংহিতা, ব্রাক্ষণ, 

আরণ্যক), উপরনবদ্ ও কণ্পন্ুরে পুহাণ, ইতিহাস, নারাশংলী, আখ্যান, 
পুরাণ-বেদ, ইতিহাস-বেদ) লর্প-বেদ» পিশাচ-বেদঃ আন্থর-বেদ * প্রভাতি যে 

লথন্ত টিভি শান্ধের নাম প্রাপ্ত“ঘওয়] যায়, এখন আর তাহার পৃথক অস্তিত্ব 

আছে এমন্ বোধ হয় না| যদি সে লমুদার অপর গ্রন্থের, সর থাকে) 
তাহাঁও ম্পষ পারজ্ঞাত ছওয়া ক্ব্ঠিন | 
সল্প 

.. পেস সপ? পা পা 

৯ এই শেষোক্ত [তনটি লহজ্ঞ। খোঁপথ পে (১1 ১০) দেখিতে, 
গাওয়া বায়]. :" :, 5 

1 ১৫৭ ও ১৫৮ পৃষ্ঠা। 



১১৭৪ ভারতবর্ীয় উপানক-সম্গুদায়,। 

পুরাণ । 

কীবিকপুরাণ | ৬ বারাহ॥ ১১ ভবিষ্য। ১৬ অগ্নি! 
২ ভাগবত। ৭ ত্রাঙ্ম। ১২ বামন ॥ ১৭ মৎস্য | 
৩নারদীর| ৮ ব্রহ্ষাড। ১৩ শিব বাবাম়ু। ১৮কৃর্ম॥ 
৪ থুকড়। ৯ ব্রহ্মবৈবর্ত| ১৪ লিঙ্গ | ১৯ দেবীভাগবত। 
৫ পদ্ম। ১০ নকগ্ডেয়। ১৫ স্বন্দ। ২০ বন্ু। 

২১ পূর্বতন ব্রঙ্গবৈবর্ত। 
এই পূরাণন:নাবলি অনুন!রে, প্রাণের সংখ্যা একবিংশতি হয়! 

অগ্নি ও বন্ি এই দুইটি এক পব্যারের শব্দ; কিন্ত অগ্নিপরাণ ও বঙ্ডি- 
পুরাণ হুইখানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ। পশ্চৎ রক্ষবৈবর্তপুরাণ-রচনার 
সমর- ববেচনা-স্থলে পুর্বকার ্রঙ্গবৈ বর্ত পুর(ণে« বিষর লিখিত হইবে । 

তত্তিন্ন, কতকগ্চলি ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ স্কন্দপুরাণের খণ্ডু-বিশেষ বশিয়া। 

গ্রসিদদ আছে: যেমন কাশিখগু, উৎকলথণ্ু, কুম্ি রিকাখণ্ড, ভীমখণ্ড 

রেবাখণু হত্যাদি। স্বতস্থ বন্দু 9 বিদযমান নাই। প্রাণ জনি 

এই সংখ্যাটি নিরূপিত হবার ডভ্তরকালে; স্বদতানুযাহী ধর্ম-ুণালী 
প্রচীর উদ্দেশে, এ সমস্ত পরাণ অথাৎ দেবভা-মাহাত্ত্য-প্রতিপাদক প্রস্থ 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোক কতক বিরচিত ও দ্ষন্পপ্রাণের 

হট-বিশ্ষ বরা প্রকাশিত হহয়।হে এইকফপুহ অনুমাণ-পিদ্ধ বোধ হয়। 

কেবল গু নয়: মাহা) নাষে জপাজার শ্াশ্থ বান-প্রণীত বিশেক 
বিশেষ প্র'ণর অন্তত বালয়া প্রটারিভ হহয়াছে। যেমন ব্রহ্ম ি- 

প্রাণের অন্তর্থভ বাঁলয়া লিখিত অগ্নীশ্বরমাহা স্ব, অঞ্টনাজ্রিমাহাত্ুতঃ 

অনন্তশয়নমাস্থাতুঃ, অদিপৃরমাছাত্বঃ জ আক নপুরম! হত, কঠোরাথিরি- 

মাহাত্ব ও টি দভদ্রাদাহাত্র। ; অগ্নিপরাণের অস্থর্ভত বলিয়। প্রচাঠিত, 
অজ্জুনপ্রমানথাত্ব ও বাবেরামাছাত্ত্য ) রনদপূরাণের অং 'শুবিশ্েষ বলির 
টাটা ই্(বতরক্ষেত্রমাহাত্।। কদঘ্ববনমাহাত্। কমলালয়মাহাত। 
কলনক্ষেত্রমাহাত্।। কাভেশ্ব রমাহাস্ত্যঃ কার্তিকনা ছাতা কুমারক্ষেত্রমাহাত্যাঃ 
কফমাহাত্া। গোকর্ণমাচাত্য* চিদম্বরমা হাত এরখবতক্ক্লেতমাহাত্া ও 

ক্ষীরিনিবনমাহাত্ব , ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণীয় বলির প্রকাশিত গকড়াটল- 
মাহাত্ব্, ঘটিকাচলনাহা ত্য, আদরত্রেশ্বরম!ছ। আব, তাপমভীর্ঘমাহাত্বা 
ইত্যাদি। এইরূপ শতাতিরিক্ত বদুসংখযক গ্রন্থ বিদ্যমান তছে+। 

কিন্তু এই সমুদায কখন কোন প্রাণের অন্তর্নিবিউ ছিল ন| এবং 
এখনও নাই ! দেবীভাগবৰত ও রেবাথণু প্রত্যেকে অভাদণ উপপুরাণের 
শর্ট শিশাটিঁটিশিশিিন্ধ ., আপা পপি পপ আলী সিক্স সি ০৩৭০ পপ শপ পা পাস ৬৮ 

%]1. 12. 9115008 রং 10091810 €011000100, 19৭, 101. 1... 171, 

61708 100. | | হী, 2 রত 28251 

সা 

শর 



উপক্রমণিকণ | ১৭৫ 

মাম লিখিত আাছে। নিম্ত এ উভরে কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখিতে 
পাওয়। যায়| এ উভর চি করিরাঁ নিম্নলিখিত নামগুলি, নংগৃহীত 

হুইল | ্ 

উপপুরাণ 1 

১ অনৎকুমীর | ৭ মানব [ ১৫ আদিত্য। 
২ নরমিংছ ব! ৮ ওশনন। ১৬ মাহেশ্বর | 

হমিংহ। ॥ ৯ বাকণ। ১৭ ভার্গৰ ব। 

৩ নারদীয় ব1 ১০ কালিক। | ভাগবত। 
| রছন্নারদীয় | ১১ শাম। ১৮ বাশিহ | 

& শিব। ১২ নন্দি বা নন্দ! | ১৯ ভবিব্যি। 

ও দুর্বাসস। ১৩ সৌর। ১০ ব্রন্মাণ্ড। 
৬ কাপিল। ১৪ পারাশর | ২১ কৌম্ব *। 

ইহ ভিন্ন+ ২২ আদিঃ ২৩ মুদ্দীল 1, ২৪ কিক, ২৪ ভবিব্যোস্তর 
ও ২৬ বৃহদ্ধর্ম নামে আর কর়েকখানি উপপুলাণ দেখিতে পাওয়া 
যার) অভএব বেদব্যান অন্ডাদশ উপপুরাঁণ করেন এইই প্রবাদ প্র 
লিত হইবার পরেও অনেকগুলি উপপুরাণ রচিত হইয়াছে তাহার 
সন্দেহ নাই। 

দেবদেবীর মাহাস্ব্-প্রতিপাদনই যে প্রচলিত পুরাণ সমুদারের 
প্রধান উদ্দেশ্য, শিবপুরাণ, শৈবপুরাণ, বিষুপুরাণ, লিঙ্গপরণণ, ভাগবত, 
দেবীভাগবত প্রভৃতি নামেতেই তাস্বার স্পন্ট পরিচয় দিতেছে । 

বিশেষ বিশেষ পুরাণ বিশেষ বিশেষ দেবতার বিশিকউরূপ মাহা তব” 
প্রতিপাদক | বিজ্ভাগীবতাদি বিজ্ু-প্রধ্ধান ও মৎসা কুর্ম লিঙ্গাছি 
শিব-প্রধান। মাকগ্ডেরাদি কতকগুলি পুরাণে শক্তি-মাহাস্বা সবিশেষ 
বণিত আছে 2। পদ্মপুরাণকর্তা অফ্টাদশ পুরাণ তিন ভাগে বিভক্ত 
কএয়াছেন ; সাত্বিক' রাজসিক ও ভামসিক | বিকু-প্রধান পুরাণ 
£)ল সাত্বিক এবৎ শিব-প্রধান গুলি তামসিক1। তিনি এই শেষোক্ত 

* ব্রদ্ধাণ্ড ভাঁগবতঃ ভবিষ্যঃ তৌর্দ এ গুলি মহাপুরাঁপ, অথচ আরার 
উপপুরাশের শাষাবপীর মধ্যেও সন্গিবিষ্ট দেখ! বাইতেছে। অতএব এ বিষয়ে 
নাততিশয় গোলযোগ ঘটি রহিরাছে। 

1 11501597516 7:011900107 97 তনু, কিন 1898, ₹0]. ও 
50, 

,. ত্রান, ব্রদ্ধাণড, টন নি হের বাঁদন এই পুরাণগু(লর 
নাম স্বাজন পুরাণ। এ লমুদাতর কেবল শকি-যাছাক্ম নয়) ত্দ্ধাও দি রি 
শক্তি চার দেবতারই মাছাত্া-বর্ণন স্াছে | 



৭৩ তাঁরতবধয় উপাসক-সম্প্রদায় | 

গুলিকে কেবল তামস বলির] নিরম্ত হন নাহ, সে সমুদারকে নরক-মাধন 
বলিয়া প্ূণ। করিয়াছেন | | 

নন লালকাইনি লিব্যদামিউলন;। ৯ 
শবদকপ্পদ্রম-্ধত পদ্মপু্াণের উত্তর খণ্ডের ৪৩ অধ্যায়ের বচন। 
প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায় যদি অমরকোষে লিখিত পঞ্থঃ- 

লক্ষণীক্রান্ত না হইল, তবে উহ্বার উত্তরকালীন গ্রশ্থ তাহার সন্দেহ নাই। 
এ অভিধানকর্ত। অমরসিংছের সময় নিরূপিত হইলেই, এ সমন্ত 
পুরাণ ও উপপুরণণের রচনা-কালের এরূপ একটি পূর্ব্বনীমা নির্ধারিত 
হইবে বে, এ সমুদাঁয় তাহার পরে ব্যতিরেকে কোনরূপেই পুর্বে রচিত 
হওয়া জন্তব ও সঙ্গত নয়। 

বুদ্ধগ্নরার একটি বিহারে অর্থাৎ বেখৃদ্ধ দেব'লয়ে খোদিত আছে, 
ব্রাক বিক্রমাঁদিত্যের নয় জন সভাসদ ছিলেন; তাহার নবরতু বলিয়া 

বিখ্যাত; অমরদেব সেই নবরত্বের এক বত: তিনি একটি অসাধারণ 
বুদ্ধিশালী প্রধান পণ্িত এবং মহাজের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী ও প্রিক্পাত্র । 
তিনি এষ বিহার প্রস্তুত করেন* | যখন তিনি নবরত্বের এক রুত্তব 

'লিরা লিখিত হইয়াছেন, তখন ভিনিষ্ক অভিধানকর্ত' অমরসিংহ প। 
উল্লিখিত লিপি-রচরিত। লিখিয়াছেন অমরদেবই যে এই বুদ্ধ-নিকেতন 

প্রতিষ্ঠা করেন এই কথা পঙ্জিতগ্রণকে জানাইবার উদ্দেশে, আমি গ্রান্ত- 
রোঁপরি ১০০৫ দশশত পাঁচ সম্বতের (অথাৎ ৯৪৮ নয়শত আটচলিশ 
খষ্টাকের) চৈত্রমামের শুক্লপক্ষীয় চতুর শুক্রবারে এই পত্র 
খোদিত করিলাম প১। অতএব অমরমিংহ এ সময়ের পুত লোক 
ইহ] নিঃসংশর অবধারিত হুইতেছে। শ্রীমান কনিংহ্ছেম্ বুদ্ধগীয়ার 
এ বিহ্বার পহ্যবেক্ষণ করিয়া প্রতিপন্ন করিগ়াছেনখৃ, চীন দেশীর 
তীর্ঘযাত্রী ছিউএনথসঙ্গ ৩১৮ ছৃয়শত আটাশ থফাকের পর ও ৬৪৩ 
ছরশত তেতাল্লিশ খক্টাবের পূর্ধে উক্ত বিচ্বারছ দর্শন করিয়া যান! 
তিনি দেখেন, এ বিহারের বুদ্ধ-প্রতিযা পূর্বমুখে প্রতিষ্ঠিত। এখনও এ 
দেবালর পূর্ধদ্বারীই দেখিতে পাওয়া যায়| ভিনি উল্লিখিত বুদ্ধ-প্রতিমার 

বেদির যেরূপ পরিমাণ দৃষ্টি করেন, কর্ণেল কনিংহেষ্ তাহা বর্তমান 
পাপী 

+%. 4518610 255651007855 ৮০1. [৯ 0286. 

পঁ' অভিধানকর্ত। খআযরলিংছ যে বৌদ্ধ ছিলেন) অযয়কোঁধের উপক্রমেই 
গাছার জুস প্রমাণ বিদামান রদ্ধ্রাছে। 

1:851800 7558201065১501, [5 0, 287. 

খা 0919861 4, 0807152827018 42070990152 90৫৮ [670৮ 
০০0179094 মিচ 876 ৪092৮ আআ: 06061881806 তিতা 
9৫ 78970881 004 186,700. ৮117 | 
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বেদির সহিভ বিশেষ বিভিন্ন মঞ্জে করেন ন]। ফা! হিস়ন্ নাষে চীন- 
দেশীয় অন্য এক তীর্থযাত্রী ৩১৯ তিন শত নিরনব্বই খৃীব্দে ভারতবর্ষে 
আগামন পূর্বক ৪১৪ চরি শত চৌদ্দ খৃষ্টাব্দ পর্যয্ত তীর্থ-ভ্র্ণণ করেন 
উান্থার সময়ে তথায় & বিহার বিদামান ডিল না। অতএব অমরসিৎহছ 
খৃন্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর পর সপ্তম শতাব্দীর পুর্ের্ব কোন সময়ে 
প্রাহর্তত হন এইটি প্রতীয়মান হইতেছে । এই পুস্তকের প্রথম ভাগে 
প্রদর্শিত হুইয়াছে্*, নবরত্বের অন্ত এক রত্ব বরাহমিহির শকাকের 
পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ষে অর্থাত খষ্টাব্দের যন্ঠ শতাব্দীর মধ্য-ভাখে 
জীবিত ছিলেন! অমরসিংহু উর সমকাঁলবর্তা একথার্টি কোন মডে 
অসঙ্গত বোধ হুইডেছে ন।। 

পূর্বোক্ত খোদিভ লিপিতে অমরও বিক্রমাদিত্যের নবরত্তবের এক 

রত বলিয়। লিখিত আছে । ভারতবর্ষে বিক্রমাদিতা নামে অনেক 

গুলি রাজ রাজ্য ভোগ করিয়। শীিয়াছেন | এক্ষণে যে বিক্রমাদিতোর 

সশ্বত্ের বিংশ শতাব্দী চলিতেছে, অমর. কালিদাস, বরণছমিছিরদি 
নয় জন প্বিখ্যাত পণ্ডিত ভীহ্বারই সভীসদ ছিলেন এইরূপ প্রধাদ 
সর্বত্র প্রচলিত ক্ষজাছে | কিন্ক এ বরাহুমিহিরের সময় নিঃসংশয়ে 
নির্ধারিত হওয়াতেই, এই জ্ঞন-প্রবাদের মুণ্ডোপরি বজাঘাত ঘটিয়াছে। 
তিনি শকাব্দের পঞ্চম ও ষষ্ঠ এবং খফীব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান 
ছিলেন তাস্থার সন্দেছ নাই শ' | তবে অমর বরাহুমিছ্িরাদি কোন্ 
বিক্রমাঁদিত্যের সভীসদ্? শক্রঞ্জয়মাছাত্য নামে জৈন-সম্প্রদায়ের এক- 
খানি গ্রন্থ আছে। কর্নেল উইল্ফো্ড প্রথমে তাহার প্রসঙ্গ উপস্থিত 
করেন এবং জামান বেবের. ১৮৫৮ খফীব্দে জর্মেন অনুবাদ সম্ব- 
লিত তাহার সারাংশ-সংগ্রাছ গ্রচাঁর করিস! দেন। তাহখতে লিখিত 

আছে, অন্য এক বিক্রমাদিত্য ৪৬৬ শকাব্দে অর্থাৎ ৫8৪ খহীন্দে 
রাঙ্গ্যাভিষিক্ক ছন £ | অভএব ভীহার সময়ের সন্িত অমর ও 'বরাঙ্- 
মিছিরের সময়ের কিছুমাত্র অনৈক্া দেখা যায় না| যখম অধুনাতন পুরাণ 
সমুদার অমরসিংহ-লিখিত পঞ্চ-লক্ষগাত্রাত্ত নর, তখন সে অযুদায 
অর্থাৎ প্রচলিত অফ্টীদশাধিক পুরাণ ও উপপুরাণ তীছা'র সময়ের 
অর্থাৎ খানের ঘষ্ঠ শতাব্দীর উত্তর কানে লিখিত ছয় ইহ! অক্লেশেই 
অঙ্গীকার ক্তে পারা যায়। রখুনন্দন ভট্চীর্ধ্য কিঞ্দুন চারি » শত 
পপি 

৯ এই তে প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৫২ পৃষ্ঠ! 
দেখ। 

উরি 2 7০:78, এ. 
রা ধন মঠ ঘ্গ. [১ ১৮, 
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১৭৮ ভারতবধ্ধীয় উপাসক-সপ্প্রদীয়। 

বতসর পূর্ব * ভিথিতাত্বের ছুর্সৌৎসব-প্রকরণে অহটীদশ পুরাণের 

অন্তিত্ব অঙগীকীর করিয়াছেন ও ভিন্প ভিন্ন তত্বের মধ্যে অনেকণনেক 

পুরাণের বচনও উদ্ধত করিয়া হবিয়াছেন। তিনি বিশেষ বিশেষ 

প্রকরণে যে সমন্ত পুরাণ ও উপপুরাণ-সংজ্ঞা উাল্পখ করিয়াছেন, 

তাহা বর্ত্ান পুরাঁণ ৪ উপপুর্ণীগেরই নাম প। সুতরাং বলিতে হয়ঃ 

অমরসি-ছের উত্তরকালে অর্থ খফটান্দের ষষ্ঠ শত'ব্দীর পর এবং বু" 

নম্মনের সময়ের অর্থাৎ খফীন্দের চতুর্দশ বা ভ্রায়
াদশ শতাব্দীর পূর্ব এ 

সমপষ তরন্থু পাসুত হয় ভাঁছার সন্দেহ নাই । ফলতঃ সে সমুদয় যে, 

অমরেব জানত পরে সঙ্কলিভ ও বিরচিত হইয়াছে ইহ? পশ্চাঁৎ কিছু 

ক্ছি প্রদর্শিত ছউতেছে। 

ব্রাঁ্ষপুরাণ ।- ব্রাক্ষপুরাণের বিংশ অবপ্দি ষটচত্বারিংশ অধ্যায় 

পর্য্যস্ত ভীর্থবিবরণ এবং উতকল-মাহাস্ব্য' শিব, সুর্য ও বিষুর 

মন্কিমণ € ভাহণর আনুষলিক নানাবিধ পোরানিক উপাখ্যানের বর্ণন। 

আছে। তক্বধ্যে শিব, স্থর্্য ও জ্বীীখের অন্দিরের বিষয় বর্ণিত 

রহিয়াছে) এ দকল দেবালয়ে খোদিত আঁছে' শিব-ম্দির খানের 

সপ্তম শতাব্দীতে, সুর্ধা-মন্দির খাব্দের ত্রয়োদশ ঝ্ভান্ধীতে ও জগ- 

খের মন্দির খঙ্টান্দের দ্বাদশ শতাবীতে নির্ধিত হয় 2 এই 

পুরাণানুসারে। এ শিবক্ষেত্রের নাম একাজকানন। এক্ষণে উছ তুৰ- 

মেশ্বর বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে। উৎকলাধ্িপতি ললিত বন্দ কেশরী 

৬৫৭ ভয় শত সাতার খন্টাব্দে এ স্থানের বৃছৎ শিব-মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা 

কারন | নুপ্রসিদ্ধ জগন্কাখের মন্দির ১১৯৮ এগারশ আ'টানব্যই খুটান্দে 

নির্খিত হয়। উতকলের অন্তঃপাী কনার্ক নামক স্থানে একটি স্থৃধয- 

মন্দির বিদাধান আছে ; লঙ্গোর নর্সিংছ দেও. ১২৪১ বার শত একচলিশ 

পা পা পিক াপজীশপপ পা
পী পাপী পপি 

পাশা আপ 
পাপ পাপা পপি 

পপি পিপিপি
 শা্াপিশা 

লারপাপিপপা পাশা 

». চৈতনা, ররুমন্দন, রক্ববাঁথ শিরোমণি এই ভিন জন সমাধা যী ডি.লন 

এইজপ পরম্পর [গত প্রবাদ প্রচলিত আছে
 | তাহারা নবর্ীপ-লঙ্গিছিত বিদ্যা 

নগর গ্রামে খাশ্থদেৰ সার্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন | চৈজন্য 

১৭৩৭ শকে অন্প্রৎণ করিয়া ১৪৫৪ শে প্রীপত্যাগ করেন |---এই পুণ্তকের 

প্রথম ভাগ, তৈতনা-সঙ্গ্রদ।য়। ১৩৭ প্ 1 

1 যেমন তিথিতত্বের ছর্গোত্মব-প্রকর পে মার্কতেক। 
দেবী কালিকা) লিগ, 

বি, মস্যঃ ভবিষা? তদ্ধঃ বরাছ) ক্ষদ্দ ও কৃর্মা পুরাণ) জ্ান্ধতন্ত্বের দন্ড - 

প্রকরণে ব্রদ্ধ ও বায়ুপুয়াণ। অনুর্ঞা-প্রহরণে ্দ্ধা$ ও গরুড়পুরাণ ) আআ ফিক- 

সত্বের দ্বিনীয়যামার্ঘকত্য- প্রকরণে গনি, ম€স্য ও বিফুপুরাণ । প্রারশ্চিত্ব- 

তত্ব নারদীর) বরাছ, অঙ্গ ও ক্কন্দপুরাণ ইত্যাদি । 

2 4০০০০ 06 07188% 61006: ০ 076৮0%, 7 4 990708
 : 
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উগক্রমণিক । | ১৭৯ 

খুঙ্টাব্ে তাহা নির্মাণ করান। অতএব যখন ব্রাক্ষপুরাণে এ সফল 
দেবালয়ের প্রসঙ্গ ও বৃত্তান্ত রহিয়াছে, তখন এই পুরাণ খুফীয় অবের 
ত্রয়োদশ ব1 চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে প্রস্তুত হয় নাই ইহা। সহজেই 
জানিতে পারা যাইতেছে । 

পদ্মপুরাণ।-_-পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দক্ষিণাপথের অন্তর্থত জীরঙ্গ ও 
বেস্কটাদ্রি নামক ছুই স্থানের বিযু-মন্দির* ও তুক্গভদ্র! নদী-তীরস্থ হরিপুর 
নগরের প্রসঙ্গ আছে। এই পুরাণে বেঙ্কটাড্বির তিলক-মৃত্তক' অতিমাত্র 
প্রশস্ত বলিয়া নির্দেশিত হুইয়াছে। 

'সাকাম ঘহতা বক্তা বত্বতারী কই ভ্বহ্মূ। 
খাহবিকৃত্্বতাঘ্যি স্ববিষালীক্ঘবিজ্ ॥ 

উত্তরখণ্ড | 

এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত রামানুজ-সন্প্রদায়ের বিবরণ- 
মধে) দেখিতে পাইবে, এ বেঙ্কটাজ্দ্রির মন্দির প্রথমে শিবালর ছিল, 
রামানুজ খৃষ্টানদের দ্বাদশ শতাব্দীতে তাহাতে বিষ্কু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করেন প'। নানাপ্রমাগান্থসারে, হরিপুরের অন্য একটি নাম বিজর- 
নগীর বলিয়া! বিবেচিত হইয়াছে | চিত্রহুর্গের পিত্তলপত্রে এই প্রকার 
খোদিত আছে ও এরপ প্রবাঁদও প্রচলিত রহিয়াছে যে, দক্ষিণাপ- 

খের অন্তঙ্থতি রাজ্য-বিশেষের অধীশ্বর হরির ও বুকুরায় খব্টাবের 
চতুর্দশ শতাব্দীতে এই নর্গর পত্তন করেন। হরিছরেরই নামানুসারে 
ছরিপুর নামটি উৎপন্ন হইয়া থাকিবে | অতএব এরই পুরাণের 
অনেক অংশ এ জময়ের পরে বিরচিত হয় তাছার সন্দেহ নাই | 
ইহার উত্তরথঙ্ের মধ্যে রামানুজ প্রভৃড়ি চাঁরিটি প্রধান বৈষ্ব-সম্খরদায়ের 
নামও উল্লিখিত আছে। 

বজ্সকাতবিশ্বীনা ই বল্লাহ্ লিচ্দান্ানা; | 

অন: নবন্তী লবিঘেল্নি দবল্াং: ব্বজ্সকাতিন: || 
পপ পপ পিপাপিপপশশশািিািিপশট সপপপপীপিশ 

% মান্ডাজের প্রায় ত্রিশ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে বেঙটশিরি এবং জী 
স্রিচটনপলির অন্তর্গত তীর্থ-স্থান-বিশেষ : 
1 এই পুভ্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত বৈঝব-সল্প্রাদায়-বিবরণের ৬ পৃষ্ঠা 
1 491865 368৫510069) ০1. 1১ 00741374295, নন. 
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১৮% ভাঁরতবধীয় উপানসক-সপ্গ্রদায় । 

স্সীমাম্মী হু বনজা ইত্যাবা: দ্থিনিদানা: ।। 
শব্দকল্পক্রমের সম্প্রাদায় শব্দে উদ্ধত পদ্মপুরাণীয় বচন। 

এই চারিটি সম্প্রদায় রামানুজ*, বল্লভাঁচারী, নিমাঁৎ ও মধ্ধাচারী প'। 
এই পুন্তকের প্রথম ভাগে দেখিতে পাইবে, সপ্প্রদায়-প্রবর্তক রামানুঞ্জ 
খফটাব্ধের দ্বাদশ শতাব্দীতে, মধাচারী উদ্ধার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং 
বল্লভাচারী উছ্বার ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাহুভৃতি হুন এ। তদনুসারে 
পদ্মপুক্লাণের উত্তরখণ্ড খঙ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীর পরে বিরচিত বলিয় 
স্বীকংর করিতে হয়| এ খণ্ডে শৈব বৈষবের বিবাদ-মচক বিল্তর কখ? 
'আছে। দক্ষিণাপথে প্রচলিত নানা বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, 
খকীব্দের একাদশ ও দ্বাদশ শতাীতে অথবা তাহার কিছু অগ্র 
পশ্চাৎ এই বিষময় বিসম্বাদ সংঘটিত হয় $| এই সমন্ত যুক্তি অনু- 
সারেও, এই পুরাণের অথবা ইছার এই খণ্ডের পূর্বোক্ত রচনা-কালছ 
নির্ধীরিত হইতেছে । ভ্রীমান ই, হু, উষ্ল্সন্ লিখিয়া গিয়াছেন, 
এই পুরাণের কোন স্থল খ্টাবের দ্বাদশ শতাবীর অপেক্ষা প্রাচীন নয়। 
০০৬৭ । পূর্বে ্রন্ষবৈবর্ত নামে একখানি পুরাণ প্রচ 
লিত ছিল; মৎস্যপুরাঁণে তাঁর নিম্ন-লিখিত লক্ষণ লিখিত আছে। 

েন্নহহ্য ন্দহ্ত ভন্নান্ননঘিজন্ত ন্! 

বাঘহালা লাহহায জঙ্যনাস্বাকনববন্তনন্। 
অন আক্সহাত্জ্য বিন হয্য ঈ ভুক্ত: । 

নহ্ঘাক্যঘাত্বঘ্ৰ' নস্কাখনন্ন ভৃত্য ॥ 

যে পুরাণ সাবর্ণি নারদ-পহীপে বীর্তন করেন এবং যাল্াতে 

জীকফ্ের মাঁছাত্থ্য। রখন্তর কণ্পের বৃত্তান্ত ও বারম্বীর ব্রক্মবরাছের 

উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, সেই অফটাদশ সহত্র শ্লোক বিশিষ্ট পুরা- 
গকে ব্রচ্ষবৈবর্তপুরাণ ৰলে। 

কিন্তু এক্ষণে যে ্াবৈবর্তপুরাণ বিদামান আছে, তাঙাতে ন! 
পপ শশী. পপ ০ স্পা, পপ একা পপ পা পলক সপ পাপ 

ঈ* শবাকম্পড্রেমোদ্ধ ত পানী বচম-বিশেষে রামাস্ুজেক নাম স্পষ্ট 

'বিদামান রহিয়াছে | এই পুশুকের প্রথম ভাগের ১২ পৃষ্ঠা দেখ। 
1 এই পুর্তকের প্রথম ভাগ, বৈষব*সন্্রদায়) & পৃষ্ঠা। 
1 এই পুণডকের প্রথম ভাগ, বৈধধ-নন্প্রুদায। ৬১১০২ ও ১১১ পৃষ্ঠ | 
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উপক্রুমণিকা । ১৮১ 

রত্তর কপ্পই আছে, না ব্রক্ধবরাছের বৃত্তান্তই দু ছয়। ন! তাঁহ। সাবর্ণি 
খধি কর্তৃকই কথিত ছইয়াছে। এখান একখানি স্বতন্্ গ্রন্থ; রাধা 
কষ্ণের বৃন্দাবন-লীল1 ও তদীয় যুগীলরূপের উপাসন'-বত্তাস্তেই পরিপূর্ণ । 
হিন্দুধর্মের ই অঙ্গটি অত্যন্ত আধুনিক ও ল্ুতরাৎ এই পুরাণের বর়ই- 
ক্রমও সেইরূপ | ভাগ্নবতে রাধার নাম গন্ধ কিছুই নাই | এই কষ্ণলীলা- 
প্রধান বৈষব-পুরাণ রচনার সময়ে তাহার উপাখ্যান প্রচারিত থাকিলে, 
ইহাতে তাঁহ। সন্নিবেশিত না হওয়া কোন মতেই সম্ভব ও দঙ্গত নয়। 
অতএব রাঁধা-সংক্রান্ত কথ গুলি এই পুরাণ অপেক্ষা! আধুনিক। কিছু- 
পরেই দৃষ্ট হইবে, ভাখীবভের বয়ঃঞ্ম এখন ন্যনাধিক সয় শত বৎসর । 
লুতরাং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ তদপেক্ষা অশ্রাচীন। বল্লভাচারী বৈষব-সপ্রদার 
হুইতেই রাধারুফের এইরূপ উপাসনা প্রচারিত হয়| বল্লভাচার্য শকাব্দের 

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে নবিশেষ যত্র-সহকারে এ মত প্রচার করেন”। 
অত এব ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণ তদপেক্ষ। অগ্রাচীন। এছ প্রাণের কুষজন্মখণ্ডের 
১২৭ অধ্যায়ে ভবিষাৎ-কখন-চ্ছলে শ্লেচ্ছ রাজার অধিকার পণ) লোকের 
জ্েচ্ছাচার-অবলম্বনণ2) দেবতা! ও বর্ণবিচারে অনাস্থা ও হিন্দুধর্ম-বিকদ্ধ অন্য 
অন্য কতকগুলি বিষয় বর্ণত হইয়াছে । এগুলি মোসলমান্দের ভারত- 
বর্যাধিকার-প্রবর্তন ও তাার উত্তরকালীন হিন্দুমমাজের বর্ণনা বই আর 
কিছু বোধ হুয়না| এ সময়ে ভারতবাঁয় অনেক লোকে মোসলমান্ 
ধশ্বে প্রব্িত হয় ও প্রদেশ-বিশেষে বর্ণাবচার-বিকদ্ধ আচার ব্যবহারও 
প্রচলিত হইয়৷ যায়। এ সময়ে প্রবর্তিত অনেকানেক ডপানক-সম্প্রদায়েও 
বর্ণভেদ-ব্যবন্থী পরিত্যাশী করে। পশ্চিমোত্বর প্রদেশের দিল্লি গ্রভৃতি 
নানাস্থানে অদ্যাপি *পানপানির বিচার নাই” একথা সব্বত্র প্রসিদ্ধ 

আছে। এ অঞ্চলের হিন্দুর নিজ বাটিতে তাজ? অর্থাৎ গোয়ার করে, 
পূর্বক্কৃত মানসিক অনুসারে মহরমের সমর ফকিএ ছয় ও মোসলমান্- 

 ধর্মোচিত অন) অন্যরূপ অনুষ্ঠানও করিয়। থাকে | ব্রহ্ষবৈবর্তপরাণের 
উাল্লখিত অধারে হিন্দুদের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পিতা, মাতা ও গুৰর প্রতি 

অনদৃব্যবহ্থারু ইত্যাদি কতকগুলি হুন্নাভর বিবরণ ,সন্মিবেশিত আছে। 
তাদৃশ অধন্মাচরণ ভারতবর্ষে মোনলমান্ রাজাদের অধিকার-সময়ে 

পপি পাপী ১০ পাপ । ০০৭৭ পাপ পপ পা আপা পপ ০০০০০ ৯ 

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত বল্পভাচায়-সম্প্রদায়-বিবরণের ১১১পৃষ্ঠ।| 

পু জ।ানক্কীলাজনা: ঘব হত ছীদুঘা বিকল । 

| কষঝাদয়ধও। ১২৭ | ২৫7 

2 হাঙ্সাদ শ নবী বর্ঘ নক্ীব্ক লতা । 

ল হ্নহন্মালনী ছুন্ধী ফক্ান্থাহঠন: ঘত্যা॥ . 

(ক₹ঝজন্খণ্ড | ৯২৭1 ২৪&. 



১৮২ ভাঁরতবধীঁয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

সমধিক প্রচলিত হয় +%। কৰীর খষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাছু- 
ভূতি হুন। তিনি নিজ সময়ে বিদ্যমান কত লৌকের অবিকল এরূপ 
বাবহুর কীর্তন করিয়া খিয়াছেন | 

ব্রহ্মবৈবর্ত | .. কবীর-কত ভজন | 

ব্লেনন্নাতবন্নান দুল: হবু ফ্যলার লালা.দিনা ব্ 

ঘিম্মছাতা ব্যস । লিতা ব্ত্বাতজ্জী। 
প্ভ্র পিতাকে এবং শিষ্য কেহব! দার পরিগ্রহছ 
খককে ভৃত্যেপ ন্যায় তাড়ন। করিয়া পিতা মাতা ও গুককে 

করিবে | * পীড়ন করে। 

রুষ্তভম্মখঞ্চের উল্লি খত অধ্যার ও কবীরের গ্রন্থে প' ভারতব্ষীয় 
লোকের এইদ্ূপ নানাপ্রকার কুচরিত্র-বর্ণনার অভিমাত্র মাদৃশ। দ্ষ 
হর খাকে। এই সমন্ধ পণ্যালোচন1 করিয়া দেখিলে ব্রঙ্গবৈবর্ত 
পুরাণেক্ত জ্রেচ্ছ রাজী মোসলমান্ রাজা বলিয়া প্রতীয়মান হয়| ইহ? 

হইলে, ভারতবর্ষে মোসলমান্-অধিকার বিশ্তত ও বদ্ধমূল হুহবার পর; 

বর্তমান ব্রক্ধবৈবর্তপুরাণ বিরচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে বলিতে হইবে | 

ছন্দপুরাণ।-- পূর্বেই উল্লিখিত হহয়াছে১* নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থ 
শ্ন্দপ্রাণের থগু-বিশেষ বালগয়া প্রচলিত আছে; যেমন কাশিখণ্ড, 
উৎকলখণ্ড, রেবাখণ্ড, ব্রক্ষোত্তরখণ্ড ইত্যাদি। উৎকলখণ্ডে প্কযোত্তম- 
ক্ষেত্র ও ভুবনেশ্বর শিবের মন্দিরাদির বর্ন আছে। এ দুই মন্দির 
খফাবের দ্বাদশ ও সপ্তম শতাব্দীতে প্রস্তত হয় ইহা হুতিপূর্ব্বেই 
প্রদর্শিত হহয়াছে | অতএৰ এ খণ্ড খক্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দী অপে- 
ক্ষাও আধুর্নক বলিরাজ্ঘীকার করিতে ছয়। 

কর্্পুরাণ ।--কৃর্খপুরাণে ভৈরব, বাম, ষাষল প্রভৃতি তন্ত্রশাক্তের 
উল্লেখ আছে। 

হব ব্বব্নীছিলী হছী মাইল ভ্ুবাহ্য্যা। 
স্জ্জাব লীন্বঘান্াহ্যি ঈহানী$দি ঘিিনিন: ॥ 

জ্বাদান্ লাঙ্ুধ বা বীহব দু্দত্বিলল। 

স এই পুস্তকের নাহি সরি বিরত ৪৩ পৃষ্ঠার অধিকতর পুর্ব 

কালীন ভাঁরতবধীয় লোকের চরিতের বিষয় দেখ। 

ণ” এই পুস্তকের প্রথম ভাগের কৰীরপদ্ছি-বিবরণের ৫৫ ও পরিিষ্ের 
২৪৯৭ ও ২০৮ পৃষ্ঠা দেখ | | 

1 ১৭৮ পৃষ্ঠ) | 
নু 
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দন্বহান দাহুদর্ন লঘান্লালি'ব্বক্স্ঘ: ॥ 
কুর্মপুরাণ | ১৪ অধ্যায়। 

শিব বিষ্ণু কর্তৃক এইরূপ সন্বোধিত ও বিষ্ণু শিব কর্তক নিরোঙ্গিত 
হইয়। কাঁপাল, নাকুল» বাম, পূর্ব পশ্চিম ভৈরব, পঞ্চরাত্র, পাশুপত 

এবং অন্ত সত সহত্র মোঁশীস্্ রচন! কারেন। 
এইঈ পুরাণের বচনান্তারেও যামল, করাল, ভৈরব প্রভৃতি তত্ত্বের 

মাম আছে। তস্ত্রশাস্ত্ব সমপিক প্রাচীন নয়। এ শাক্ত্রের মধ্যেই 
উহ? যে কলিষুগের শান্তর বলিয়া লিখিত আছে * এ কথার্টিও 
বিজ্ঞ বাক্কির। উহ্বার আধনিকত্বের পরিচায়ক বিবেচন। করিতে পারেন। 
অমরসিংহ ক্বর্গবশেরি মধ্যে ষে স্থলে ভিন্ন ভিন্ন সংক্কত শাস্ত্রের নামে 

ল্লেখ করিয়াছেন, তথায় তন্ত্রের নাম সন্রিবেশিত নাই প"। এঁ শান্ত 
সে সমষে প্রচলিভ খাঁকাল, তাহ" না থাক। কোন রূপেই সম্রব ৪ 
সঙ্গত হইত না। তিনি খন্ট।ব্দের ষষ্ট শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন পটি। 
অভএব উল্লিখিত যাঘল ভৈরবাদি তন্্রশ-স্ত্র তদপেক্ষা আনক আপ্রাচীন ] 
সুতরাং কৃর্মপুরাণও সেইরূপ নব্য গ্রন্থ বলিতে হয়। খঙ্টাবের অফউম বা 
নবম শতাব্দীর পর বিরচিত বাসঙ্কলিত নিষু্পুরাণের ধা তৃতীয় অংশের 
ষষ্ঠাধাঁয়ে ভিন্ন ভিন্ন সংক্ষত শাস্ত্র নান নির্দেশিত আছে, কিন্ত তাহ'র 

মধ্যে তন্ত্রের নাম বিদ্যমান নাই | এই সমস্ত যুক্তি অনুনারে, তত্ত্বের 
বয়ঃক্রম সহজ বৎসর অপেক্ষা! বড় জাতি ছওয়া সম্তব নয় । অনেক 

পপ পপশীশীপিপপিশপীদসপীপাপাপিিত 5 ৮ পিপিপি ১ পপ ততিপিপপাপসপিপাপাাপপিশপপপাশ পাত 

র্ শির্ীহা: শবীনজার শ্রা নিহতরা | 

ঘর্যাহী ধদল্তা বসন জন্ধী লি অনজাঘরে | 
মছানির্ধাপতন্ত্র | 

নন্লীদ্ধ' ম্যালদন্লন্ত্র দঘজ্ী দাহ হধত্ী | 
পুরষ্চরপরসোল্লাসতন্ত্র | ৩ পটল | 

1 অমরকোঁষের অন্তর্গত নানার্থের মধ্যে তন্ত্র শব বিদ্যমাঁন আছে বটে, 
কিন্তু তাঙছার অর্থ তন্তর-শান্্ নয়; প্রধাঁন। দিদ্ধান্তঃ পরিচ্ছদ ও জতবাপ অর্থ 

উাত। | 

“মন সাপ ধিস্বান্ল ব্ভানঘাদ দহিক্রই 1” 
যদি গ্রন্থকাঁধ়ের সময়ে ভন্ত্রশান্্ গ্রচলিভু থাকিত) তাঁছ| ছলে তিনি তাছ? 

অবশ্যই অবশা লিখি কন তাহার লম্দেছ নাই | অতএব অমরলিংহের লঙর 
পর্যন্ত এ শান্তর প্রীবর্তত ছয় নাঁই ইছা নিলংশষ়ে নিরূপিত ই 1 

1 পণ পৃষ্ঠা দেখ 

দু কিছু পরেই বিবুঃপুরাণ-রচনার লময়ু-নিরপণ বিষয় ক প্রভাব বির | 



১৮৪ ভাঁরতবর্ষীয় উপ]নক-সন্প্রদায় । 

তন্ত্র যেবাঙ্গাল। দেশেই প্রবন্ভিত হয়, উদ্ধার মধ্োই মে বিষয়ের বন্তর 
নিদর্শন লক্ষিত হুষঈয়া খাকে। কামধেনু ও বর্ণোন্ধার তাস্ক্রে বর্ণ সমু- 
দায়ের যেরূপ বর্ণন আছে, তাস! বাঙ্জাল। অক্ষরের বিষয়েই অদিক 
সঙ্গভ হয়| কেবল বর্ণনী কেন? তন্ত্র-বিশেষে বণোচ্চারণের যেরূপ 

ব্যবস্থা আছে, তাছ। বাজলা-দেশীয়। বিশেষতঃ বাঙ্গাল-দেশীয় অর্থাৎ 
বাঙ্গালার পর্ব-খণ্ডবাসী পণ্িিতেরা যেরূপ উচ্চারণ করেন, উহ্থাতে সেই 
রূপস্থ ব্যবস্থিত হুয়াছে। 

্বনৃন্রক্বলিনামনি তাহিহ্য দহমম্হি। 
নৃত্য হ্বনিনাননি নাহিহ্য তত বিঘসম: || 

বরদাতস্ত্র | দশম পটল । 
হকার যদি যকারের পূর্বে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তাছছার উচ্চা- 

রণ ঝকারের সনূশ হইবে ১ (যেমন উহ, বাহ্য ইত্যাদি)। আর 

বকারের পূর্বস্থিভ হইলেঃ ভকারের ম্যায় উচ্চারিত হইবে $ (যেমন 
আহ্বান )। 

অন্জাহস্ব লনীতন্ম' দহাহী ঙ্খকা জন্। 
জতৃহাহাবদি লঘা অঅন্যল জব্তলালন; || 

বরদাতন্ত্, দশম পটল ও প্রপঞ্চসার, তৃতীয় পটল।" 

পদের প্রথমে যকার খাঁকিলেঃ জকারের ন্যায় উচ্চারিত ছয়; 

(যেমন যদি, যব ইত্যাদি) কেযূরাদি শব্দ সত যকারেরও এরূপ উচ্চারণ 

ছয়। অন্য অন্ত স্থলে ইছা! ক-দেশ হতে উচ্চারিত হুইয় খাকে। 

যে প্রিষ্মেপ সাছেব অতি প্রাচীন অপ্রচলিত অক্ষরে খোদিত অশো- 
করাজার অনুশাসন-পত্রের অর্থোস্কেদ করিয়া জগািখ্যাত হয়! বান, 

তিনি নানা সময়ের খোঁদিত লিপির বর্ণণবলী পর্ধ্যণলোঁচনা করিয়া] 
নির্ধীরণ করেন। খাঞ্জের দশম শতান্গীতে বাঙ্গাল। অক্ষর প্রচলিত 
হয় * | অডএব কামধেনু, বর্োদ্ধারঃ বরদা, প্রপঞ্চসার ও সেই সমুদায়ের 

সমকালবর্তা ও তাছার উত্তর কালে বিরচিত অন্য অন্য বন্ধতর তন্ত্র 
শাস্ত্র এ সময়ের পর প্রশ্গুত হয় তাঁছার সন্দেহ নাই। 

বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতের! কেসুরকে কেন্তুর এবং আছ্বানকে আভ্ভান 
বলিয়। উচ্চারণ করেন । অতএব এইরূপ উচ্চারধ-বিধায়ক বরদাস্ত, গ্রপঞ্চ 
নার ও তাদৃশ অনা অন্য তন্্ুঃবাজালার পূর্ব-ধণ্ডে বিরচিত ছইয়াছে 
ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না। এ অঞ্চলে তান্ত্রিক ক্রিয়ারও অধিক 
পালক 
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উপক্রমণিকা। ১৮৫ 

প্রাহুর্ভাব দেখিতে ও শুনিতে পাএয়। যায়| ফলতঃ অনেক অনেক 

তন্ত্র যে এ প্রদেশে বিরচিত হয় ই সর্বতোভাবে সম্ভব ও সঙ্গত। 
বাঙ্গাল! ভাষার সহিত সংক্ষত-বিভস্কি সংযোগ করিলে যেরূপ হয়, 

তত্তক্রের কোন কোন স্থলের ভাষ প্রায় সেক্টরপ | পাচ শত বৎসর পুর্কে 
বাঙ্গালা দেশে সং্কত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ইহার কোন নিদ- 
শনই লক্ষিত হয় মা। অতএব বাঙ্গাল! দেশে প্রস্তুত এঁ সমস্ত তন্তর-্স্থ 
এঁ সময়ের অপেক্ষা প্রাটীনতর হওয়া] কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু 
উচ্ার পূর্বে ভারতবর্ষে যে এ শাস্ত্র একেবারে প্রচারিত ছিল না! 
এরূপও বলিতে পারা যায় না । নবদ্বীপ-নিবাসী রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য 
কিঞ্চিদূন চারিশত ব€সর পুর্স্মে বিদ্যমান ছিলেন | তিনি ভিথিতত্বের 
অন্তর্গত দুর্সোৎসব-প্রকরণে ও মলমানভাত্বর অন্তভূভি দীক্ষাঁ-প্রকরণে 
মৎস্যস্থক্র, বারাহীতদ্্, করাল, ভৈরব, যা'মল ও ববীরতন্ব এবং জ্ঞীন- 
মালা, তত্বনার, সারসংগ্রাহ, প্রয়ে'শাসার, মন্তুযুক্তাবলী প্রভৃতি 
বিবিধ তন্ত্র-সংগ্রহের নামোল্লেখ বা বচন উদ্ধত করিয়াছেন * | অতএব 
নুন কপ্পে পাঁচ ছয় শত বৎসর পুর্বে অনেক গুলি তন্ধ-গ্রন্থ গরচলিত 
ছিল তাহার সন্দেহ নাষ্ট। গ্রাজিপুরের কীনিস্তস্তে হ্যনা্িক আট 
শত বজর পুর্বে অথবা তাহাঁরও পরে খোদিত লিপি-বিশেষে তত্ত্বের 

নাম বিনিবেশিত আছে | এ শব্দটি তন্ত্ব-শীস্ত্ববাচক হইলে, সে 
প্রদেশে এঁ শান্র এ লময়ে প্রচারিত ছিল বলিতে হয়। কিন্তু কোন 
কেন তন্ত্র আবার অতীৰ আধুনিক; এমন কিঃ এক শতাব্দী অপেক্ষা 

অধিক প্রাচীন নয়। একখানি তন্ত্রে ভবিষ্যৎ-ঝথা'-কীর্তন-চ্ছলে লগুন 
নগর ও লগুন-বাঁলী ইংরেজদের নাম পর্যন্ত বিনিবেশিত হহয়াছে পু 
পাঁঠ করিলে অক্রেশেই বুঝিতে পার! যায়, & তন্ত্র ইংরেজদের ভীরত- 
বর্ষাধিকাঁর-প্রবর্তনের উত্তর কাঁলে বিরচিত হয়| 

দুজীব্নায লবন্মর্ন মত্তঘীনি স্ধীন্টিনা: | 

*. ১৮৩৪ খষ্টাব্দে জীরামপুর মৃদ্রাঘন্ত্রে মুদ্রিত অষ্টাবিংশতি তাত্বর 

প্রথম ভাগের ৪৪» ৪৫ ও ৪৫৩--৪৫€ পৃষ্ঠা ( 
1 এ টি.পর মধ্যে ক্বন্দতণু তন্রবিদ্যাদশরণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন | 
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কু লগুম নগরের ফরাসী নাম ( ],000768 ) ল্দ্র | তস্ত্রকাঁর তদয়ূসাঁহেই 

পশ্চাল্লিখিত বচনে এ নাঁষের বর্ণ-বিন্যাঁস করিয়াছেন দেখ যাইতেছে 1 উচ্ষারণ 

জাঁনিতেন না বোধহয়, ” | 

ন্& 



১৮৩ ভাঁরতবর্ষাঁয় উপানক-লম্প্রদাঁয় 

দিহিতিমাঘতা বন্লাভানা ভা হলান্ জন্ধী ॥ 
ছ্মছিদা লব্ত্্তানান্ত্ব অনামীতননহাজিলা' | 

দুহ'লা লবনত্দত্্ লষভুজাম্বাদি লাবিল: | 
শব্দকপ্পদ্রমের হিন্দু শব্দে ঠত মেক তন্ত্রের 

ভ্রয়োবিংশ প্রকাশের বচন। 

পূর্বান্নায়ে ফিরিজি-ভাষায় বিরচিত নয় শত ছিরাঁশীটি মন্ত্র উক্ত 
ভইয়াছে। নগুন-নগর-জাভ পাঁচশত উনসেংত্বর ভন ইংরেজ সেই সমস্ত 

মন্ত্র সাধন পূর্বক বুদ্ধঙ্জরী হইয়া বনু রঃজ্োর অধীশ্বর হইবে । 
হ৮উক। যখন অমরকোষ ও িদুপুরাণে সংক্ষত শাস্ত্বের নামা 

বলির মধ্যে তত্র-শাঙ্্রের নাম নন্নিবি নাই, তখন উহার বয়ঃক্রম 
স্তর বৎসর আেক্ষা অধিক হয়া বিবেচলা-সিদ্ধ হয় না। সুতরাং 
ষে কুর্মপুরাণে ভিন্ন ভিন্ন তাস্বের নাম উল্লিখিত আছে, তাহাও তদ- 
2 প্ 'অপ্রঃচীন বহু প্রাচীন হপ্য়া কৌন মতেই সম্ভাবিত নয় | 

(বুপুরাপ | বিক্ুপুরাণের তৃতীয় অংশের অফাদশ অধ্যায়ে বেদ 
ও রে অধাঁৎ জৈন সম্প্রদায় সংক্রান্ত একটি উপাখ্যান আছে । এ 
উপাখানটি বৌদ্ধ ও জৈন পর্বে নিন্দা ও বিদ্বেষ-সচক | বৌদ্ধ ধন 
এখানে প্রচলিত নী থাকিলে, ভাদ্রশ বন্ধ-মুল বিদ্বেষ-প্রকাশক উপা- 
খ্যান-বিশেষ কল্পনা কর] মন্থ বোধ হয় না। বৌদ্ধের| খষ্ডানের 
দ্বাদশ শতাব্দীডে৪ ভারভবর্ষের কোন কোন স্থলে বিদামান ছিল তাচার 
সন্দেহ নাই | অভঞএব বিক্পুরাণ অথবা ভাহার এই সকল স্থল উত্ত সম- 
য়ের পূর্বে বিরচিত হয় । 

অন্যান্য কতকগুলি পুরাণের নায় বিষুপুরাণের চতুর্থ অংশের 
চতুর্বিংশ অধ্যায়ে ভব্ষি/ৎ-কথন-চ্ছলে মৌর্য, স্থজ, কণ্, অন্ধণাদি রাজ- 
বংশের প্রনঙ্দ আছে। এই সমস্ত বংশাঁবলী যে : মনঃকল্পিত নয়, 
নানাস্থলে লর্ মুদ্রা ও খোদিভ লিশিতে তাহা সগ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। 

মৌঁখ্য-রাক্ঞা-প্রবর্তক চন্দ্রপ্ত খঙ্টাব্দের ৩১২ তিনশত বার বৎসর পুন্বে 
বিদ্যমান ছিলেন ইহা গ্রীকৃ গ্রস্থকারদিগের গ্রন্থ প্রমাণে নিঃসংশয়ে 

নিরূপিত হুইয়াছে। মৌর্যাবংশীর রাজারা ১৩৭ একশত সাই ত্রিশ, 
সুজবংশীয়ের] ১১২ একশত বার, কণুবৎশীেরা ৪৫ পঁয়তালিশ ও অন্ধ, 
বংশীয়েরা ৪৩৬ চারিশত ছ্রশ বৎসর মগধ রাজো রাজত্ব করেনক। 

পপ পাপী এ. ০৮৭০ আদ পাল 

ক 

১১১১০ 

* বারু) ভাগবত ও বিুপুরাণে অন্ধবংশীক় ভিশ জন রাজ] ৪1৬ চ1রিশত 
ছাঁপপাঁদ বগুপর রাজত্ব করেন এইরূপ লিখিত আছে) কিন্তু এ প্রত্যেক পুরাণে 
উল্লিখিত লমণ্ত নৃপতির মাম গর্পযা দেখিলে)" ত্রিশ অপেক্ষায় অনেক 



ও 

উপক্রমণিক]। ১৮৭ 

এই লিপি অনুসারে, এ চারি বংশের রাজক্রকাঁল ৭৩০ সাত শত ত্রিশ 
বতমর হয়। চন্দ্রগুপ্তের সমর হইতে গণনা করিয়া দেখিলে, ৪১৮ 
চারি শত আঠার খম্টাব্ে অন্ধ,বংশীর রাজাদের রাজ্যাধিকার নিহশে- 
যিত হইয়া যায়। 

চারি বংশের রাজত্ববকীল ***০১*০5০০০৪০১ ০৩০১ ০০১০৩৭৪০০০০০০০ ৭৩০ 

চক্রগুণ্ডের মময় ***১*০১১০০০০০০০১০৯৪৪০১০০০০ হর খঃ পৃঃ ৩১২ 

খৃষ্টাব্দ ৪১৮ 

অন্ধ, বংশীয় ছু হুইটি রাঁজাঁর নাম য্জশ্তী ওঞ্চটুলিমান্* | মতস্যপুরাঁণে এই 

শেষোক্ত নামটি পুলোমান্ বালক লিখিত আছে | চীন গ্রস্থৃকীরের1ও 
এই ছুটি নরপতির নাম লিখেরা শিয়াছেন * তদনৃনারে, যজ্ঞপ্রী ৪০৮ 
চাঁবিশত আট ও পুলোমা ৬২১ ছুয় শত একুশ খক্টান্দে রাজত্ব করেন | 
যজ্ঞশ্ত্রীর সমর বিষয়ে পুরাণ ও চীন গ্রন্থের সম্পূর্ণ এক্য দেখা যাইতেছে । 
পুলোমার বিষরে যে প্রভেদ দৃষ্ড হইতেছে, তাহ পুরাণ-নংখ্রহ- 
কারদের ভ্রমপ্রমাদ জন্য সংঘটিত হওয়াই সম্ভব । কিন্ত পুরাণশাস্ত্রোক্ত 

ও চীন-গ্রন্থ-লিখিত পুলোমা যে এক ব্যক্তি, ইহাতে জন্দেছ করিবার 
কোন কারণ নাস্ব। টীন গ্রন্থকার পুলোমার রাজধানী কুম্থমপুর ও 
পাটলিপুভ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 1 উহা যে ষগরধ রাঁজ্োর রাজ- 
ধানী ছিল, ইহা! প্রসিদ্ধ আছে। অতএব বিষুপুরাঁণে খফীব্দের 
পঞ্চম, ষ্ঠ ও সগ্ডম শতাব্দীর রত্তান্ত সন্িবেশিত রহিক্ধীছে। এই পুরাণে 
শক যবনাদি জেস্ছ জাতীযুঘ্রদের ভারতব্ধীয় রাজত্বেরও প্রসঙ্গ আছে পঁ। 

ছি কডকগ্ুলি অসভ্য জ্ঞাভীয় লোকে খুষটান্দের কিছুকাল পুর্ব 
পা শ্রী - তি িিশপীপিিাশাটিটাাটটািটিটিিাাটিশিশা শিট শশী 

ম্যান জয়। টার্রগান্তা উনভ্রিশ জন রাদার প্রত্যেকের নাম ও রাজত্ব-কাশ 

বিশেষরূপ নির্দেশিভ হইয়াছে । সেই সমস্ত রাজত্ব-কাঁলের সমগ্ডি করিলে, 

চাবিশত পয়ত্রিশ বশুদর ছয় মান হয় 1 | 

+ লনষ্ব শীননীত্ববল:, নন্ুনন: স্ত্বিলানূ, নন্জান মারব বিবন্দী:) 

নন: মিবজ্জন্ন:) লক্মান্ অন্পন্না: | 

নিবুঝ্পুরাণ । 81 ২৪ ১৩] 

তাছাব্ (অর্থাৎ লিিনাতির) পুভত গোমতীপুভ্র, গোমতী পুত্রের পুন 
পুলিমানু, পুলমানের পুঅ শিবর্জী শাতকর্প, শিবঞ্জীর পুভ্র শিবক্কন্ধ, 'শব্ষ- 

সবের পু যজ্ঞজী | ক 
৭ “লন: মীত্তষ মন্ধাধুনলীলবিনাহ: | ননস্থ আছী ভ্রথলা:, ্ন্তহ হ 

নুদ্তাহা;? জুন্যাহি | | যি 
| বিঝুপুর।প 1 ৪1 ২৪ ১৪।. 



১৮৮ ভাঁরতবধাঁয় উপানক-সম্গ্রদীয়। 

হইতে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করে ইছ1 স্থৃলাস্তরে 
লিখিত হুইয়াছে *। পশ্চাৎ গুপ্তনামক রাজবংশের বিষয়ও উল্লিখিত 
হুহয়াছে। ] 

অন্বনজ্াদতান লানলা বৃমাস্থ শীহ্ঘন্নি | 
বিফুপুরাণ। 81২81 ১৮ ॥ 

মগ্ধধ-দেশীয় গুগুবংশীয়ের। গঙ্গা নদীর নমীপে প্রয়াগ পর্য্যন্ত সমস্ত 
দেশ অধিকার করিবেন। & 

উাারা খফাব্দের সপ্তম শতাব্দীর পর পর্যন্ত রাজত্ব করেন প' | 
অতএব এই পুরাণ অথবা ইহার যে অংশে তাহাদের প্রসঙ্গ আছে; 
তাহা তদপেক্ষা অপ্রাচীন। ইহার কিছু পরেই লিখিত আছে, জ্রেচ্ছাদি 
নিক্ক$ জাতীয়েরা সিন্ধুতট, দণর্তিকতৃমি, চক্দ্রতাগা ও কাশ্মীর দেশ 
ভোগ করিবেন। 

ঘিন্লত-ালিকীজাঁ-বন্ুলানা-জাছজীতলিঘঘান্ নালা 
ক্র জ্ছাহ্ত: স্বুরা: শীক্ঘন্ি। ৃ 

বিফ্ুপুরাণ 1৪1 ২৪।১৮॥ 

ব্রাত্য শৃত্র ও শ্রেচ্ছাদি জাতীর়ের দিক্ধৃতট, দার্বিকভূমি, চক্দ্রভাগ। 
ও কাশ্মীর দেশ ভোগ করিবেন। 

এই জ্লেচ্ছ শব্গ মোসল্মান্ হওয়াই সুক্তব। মোসল্মানের। প্রথমে 
খানের অফম শতাবীর প্রারন্তে পঞ্চার্ব দেশ আক্রমণ করে এবং 
এ শতাব্দীর শেষে অথৰ! নবম শতাববর প্রথম ভাগে তাহার কিয়- 
দংশ অধিকার করিয়! থাকে। চীনাদিশের গ্রস্থবিশেষে লিখিত আছে; 
আরবারদের কত্তৃক আক্রান্ত হইসা কাশ্মীরের রাজা ৭১৩ সাত শত 
তের খু্টাবে চীন-দেশীয় হ্ছপতির সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া! 
পাটান| অতএব বিষুঃপুরাণ অথবা তাহার ডল্িখিত স্থল সমুদয় 
ই অফ্টম খা! নবম শতাব্দীর পর বিরচিত হয় বলিতে টা ৃ 
পপ পা পাপ ৮59১৯ গান ২৯50 এসি ও ৪৪ 0 কি উীপ-০-১৯ ৮৭ পাশ পাপ -85০০- বাশ পপ শপ পাপ পাস ৯ জল _ পাপ পি. ০প পপ 

স২ ৮৮ পৃহ্য। | 

পৃ" 4812510 16598100068) ৮0]. 2৯11. 1১]. 1, 20. 01751580419 

০8081 01 006 484800১০০৯১: 01 1360491১ ৮০]. 1119 007, 262 

৪700 3895 ০1. ১ 0. 6617 ০01. 1.) 10]. 1--177454-7458 ৮০৫ 
970--950$ ০1, 811,১10). 87 804 694 &০. 41288 800458) 8০ 

চা... 9%71500. 1841) 00 409) 422) 425১ 42175 110 &০, 

1 1701599+5 19700 20180 1840১ 00, 473-481 দেখ | 



উপক্রমণিকা। ১৮৯ 

বায়ু, মৎস্য ও ভাগবত পুরাণ |-সর্বাঁপেক্ষ! বায়ু * পুরাণে 
পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত পুরাণের অঁমধিক লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। 
ইহার বিভাগের নাম পাদ। কেবল প্রাচীন গ্রস্থতেই এই বিভাগ 
সংজ্ঞাটি দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব এটিও এ পুরাণের প্রাচীনত্বের 
পরিচায়ক। এই পুরাণখানি অন্যান্ত সমুদায় পুরাণ অপেক্ষ। পূর্বতন 
বলিয়! অনুমিত হইলেও, ইছাতে এবং মৎস্য ও ভাগবত প' পুরাণে 
পূর্বেলিখিত বিফ্পুপুরাঁণোক্ত সমস্ত বংশাবলির বিবরণ ও শক যবনাদির 
রাজত্ব-প্রসঙ্গ বিদ্যম'ন আছে ] অতএব এই সমস্ত পুরাণ ব! এই সমুদায়ের 

এঁ সকল স্থল তাদৃশ অপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 
ভাগবতে বখন ক্ররেচ্ছগ্নণ কর্তৃক সিন্ধুতট, চন্দ্রভাগ! ও কাশ্মীর- 

মগডলাধিকারের প্রসঙ্গ আছে এর, তখন পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে গণ এ 
পুরাণ খফীব্দের অ্টম বা নবম শতাব্দীর পরে রচিত বলিতে হইবে | 
তি ০5৯০ -৬ শীট ০৭ পি ০৩ পশপিিশিশিশিসিতিগি। পাশিশটিশিিশিতিশি বাশি পাপা এাপাতিতিশিপিপীস্পিপিসিপপাপ পপাপিপাশিপিপিপিপিশিশাত দাশ 

* ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে হিরন পুরাণ-নামাধলীর মধ্যে কোন স্ছলে বাঁযু 

বা বায়বীয় এবহ কোন "ছলে ব1 তৎপরিবর্তে শিব ব। শৈব পুরাণের নাম লঙ্গি- 

বেশিত আছে [ এ উভয়ই এক পুরাণের নাম! 

্বন্তত ঘাহুলা দীন্ধ' বাতনীতরিনি স্বতনমূ । 

বিষমন্ষিরলাতীনাক্ছ অন্ত্রাঘাক্যতা | 
রেবামাহাজ্বা | 

বায়ু কর্তৃক কীর্তিত চতুর্থ পুরাণের নাম বায়বীয় পুরাণ. | তাছাতে শিব- 
ভক্তির উপদেশ আছে এই নিদিত তাহার অন্য একটি নাঁম শ্বৰৈ। 

পৃ ভাগবতে পূর্বোক্ত গ্রণু-কুলোস্তব রাঁজগণের প্রসঙ্স-মংক্রান্ত শ্লোকটির 
বিদ্ডর বিভিমতা দেখিতে পাওয়া যায় | তাহাতে লিখিত আছে, বিশ্বন্ূচর্তি 

নামে এক রাজ| পম্মাবতী নগরে অন্ুগঙ্গ-প্রদেশে (অর্থাৎ হরিদ্বার হইতে 
প্রয়াগ পর্যন্ত শঙ্গা-সমীপস্থ দেশে) রাজত্ব করেন | নেই শ্লোকে গত শব্দটি 
মেদিনীর বিশেষণ-ন্বরূপ প্রক্মোগ কর! ছইয়াছে। 

আন্তমক্ালাদতার্ণ ঘসা নীজ্ঘনি লিনীল্ | 

ভাগবত । ১২১1২) 

কিরূপে এরূপ পাঠাম্তর ষটিক়াছে) বলিতে পারা যায় ন। | 

£ ভিন্বীকাত *নুুমামা জীন্ন' কাসীংনহত বদ | 

দীজমজি স্ুহা লালাতা হ্ক্ছা আঅনস্াবক্ঘ: || . 

চি ভাগবত |১২|১1২২।) 
খা ১৮৮ পৃত্ঠা দেখ | ৰ ৃ রর রঃ 



১৯০ ভারতবধীঁর় উপাঁসক-সম্প্রদায় । 

পশ্চাৎ দূ হইবে এ পুরাঁণ উহ্বারও অনেক পরে প্রস্তুত হইয়াছে 
বলির! প্রতীয়মান হয় । ক্রমশঃ তাহাক্সি প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে । 

রচনা-প্রণালী বিষয়ে পূর্বোক্ত বিষ্কু ও বায়ুপুরাণাদির সহিত ভাগ- 
বতের বিশেষ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়| উহ্থার ভাষা কৌন 
মতেই প্রাচীন নর। হিন্দুসমাজে ভাগবত ও মহাভারত এক গ্রন্য- 
কাঁরেরই প্রণীত বলির প্রচলিত আছে। কিন্তু উভয়ের ভাষা পর- 
স্পর বিস্তর বিভিন্ন । একের রচনা অতান্ত নব্য; অপরের অপেক্ষা- 
কত প্রাচীন । মহাভারত সরল» গজন্বী ও মধ্যে মধ্যে সমধিক শীন্তীবা- 
শালী। কিন্তু ভাগবত অসরল, কঠিন, অলঙ্কুত, বিবিধ ছন্দো বিশিষ্ট 
ও সমধিক চিন্তা-সমুদুত। শেষোক্ত গণ গলি নিতান্ত অপ্রাচীন র৮- 
নারই লক্ষণ* | ভাগবতেরই প্রথম স্বন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে স্পৰ্ক লিখিত 

আছে, ব্যান প্রথমে পুরাণ ও ইতিহ্বান প্রস্তর করেন প', তাহাতে 
পরিতৃপ্ত না হুইরা পশ্চাু এই ভাগবত রচনা কপয়। যান। অতএৰ 
ভাগবভেরই প্রমাণানুনারে, ভাগবত পুরাঁণ হইতে পারে না উচ? 
রচিভ হইবার পুর্বে পুরাণ সমুদয় *প্রচলিত ছিল বাঁলয়াই, ভাগ- 
বত-রচয়িতাকে একথা লিখিতে হইরাছে তাহার সন্দেছ নাই। 
ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্থত ময় | বৈয়াকরণ ব্যোপদেৰ 
ইহা! রচনা করেন এইরূপ একটি প্রবাদও বনহুকালাবধি চলিয়া আমি- 
য়াছে। লোকসমাজে এই পুরণ বিষয়ে যে সংশর প্রচলিত ছিল; শ্রীধর- 
স্বামীর ঠীকাতেও তাহা বিলক্ষণ ল'ক্ষত হইতেছে । তিনি লিখেন, 

মাননন' লানলান্মহিন্সিি লাঘজলীহুমূ। 
প্রধম প্লোকের টীকা | 

ভাগবত নামে অন্য পুস্তক আছে *একপ সংশর করা কর্তব্য 

নয় | 
২.৬, এপ পাপেট পি ি৮০৯ ৯ পল পপ পল ত শপ দিপা া০ ৯ ঠাপ তাপ ০5 শি শা লি ক: ০ পক «০ 6:০5 পাপা ৫০৭5৫. ও এ ৩৮ ০০০ 

% তবে গ্রন্থকার ফেযেম্ছলে নিজের ভঞ্জিভাবাদি প্রকাশ করিয়াছেন॥ 

তথায় উল্লিখিত লক্ষণের ব্যভিচার দেখিতে পাঙয়া যায়| আরযেযস্থল 

প্রাচীনত্তর শ্রস্থ হইতে নফ্কলিভ) তথায় মধ্ো মধ্যে সেই গ্রন্থের পদ-সমৃদ্ধও 

উদ্ধৃত হইয়াছে) 

হ্রম্অজ.ঘাজাঘন্মাঁছ্যা হহান্ব।ং ভভলনা: | 

ঘুনিক্কাব: ঘ্বহাহ্থস্থ্ ঘস্তলী ধক ভন্যন | 

ভাগবত 1১1 ৪1 ২০ || 
. (ব্যাসদেব) খক্॥ যজুত। সাম) অধর্ধা এই চারি বেদ পৃথক করিলেন 

এবং পঞ্চম বেদ বলিয়া উল্লিখিত পুরাণ ও ইতিছানও সন্কলন করিলেন | 



উপক্রুমণিকা ৷ ১৯১ 

শ্রীধর স্বামী যে পুরাণের দীকা করেন, ভাহাই অর্থাৎ বিষ্ুপ্রধান 
প্রচলিত ভাগীবতই প্রক্কত ভাগবত এ বিষয়ে সংশয় না থাকিলে; 
তিনি কেনই বা এরূপ কথ উপস্থিত করিবেন? সেই শ্রান্থের অনুকুল 
ও প্রতিকূল পক্ষে ঘোরতর বিবাঁদ ৰিসম্বাদওও ঘটিয়। শিয়াছে] সেই 
বিবাদ কিরূপ বিদ্বেষ-স্থচক ও বদ্ধমূল হয়ঃ উভয়-পক্ষের বিরচিত ছুর্জন- 
মুখচপেটিকা। হূর্জনমুখপদ্মপী হুক, ভাগবতন্বরপবিষয়শঙ্গানিরাস- 

ত্রয়োদশ ইত্যাদি ব্হুতর গ্রন্থের নাঁমেতেই তাহার স্পউ পরিচয় 
দিতেছে! কিছু মূল ন! থাকিলে, উক্তরূপ প্রবণদ কেনই ব1 প্রচারিত 

হইবে? ব্যোপদেব যে সাঁতিশয় বিষ্ু-ভক্ত ছিলেন ইহ তাহার ব্যাক" 

রণেই স্ুস্পহ্গ প্রকাশিত আছে । অতএব এ প্রবাদ কোঁন বূপেই 
অসঙ্গত নয়। 

ভাগবত সংক্রান্ত উল্লিখিত কয়েক খাঁনি শ্রান্তের উষ্ট খানিতে 
লিখিত আছে» ব্যোপদেব হেমাদ্রির আশ্রিত বাক্তি ছিলেন | এ 
হেমান্দরি দেবখিরির (অর্থাৎ দৌলতাবদের) রণভ্া রামচন্দ্র মন্ত্রী | 
অনেক গুলি গ্রন্থ হেমাদ্ির রুত বলিয়া প্রচলিত রহিরাছে। সে 
সমুদায় তাহার অনুরোগে ব্যোপদেৰ কর্তৃক বিরচিত এইরূপ জন- 
প্রবদ আছে । যেমন দাঁনছেমাদ্ি, হেমাস্দিশাস্তি, হেমাদ্রিব্রতবিধি 

ইত্যাদি * | ভুবন-বিখ্যাত কোলক্রকু ব্যোপদেব-ক্ৃত হরলীলাক্রমণী 
নামক গ্রন্থের প্রসঙ্গ মধ্যে লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থ দেবগিরি রাঁজোর 
বরাস্তা বামচক্জের মন্ত্রী হেমাদ্রির অনুরোধে ব্যোপদেৰ কর্তৃক বিরচিত। 
শ্রীমান ওয়াল্টর এলিয়ট দক্ষিণাপথের অন্তর্গত নানাস্থানের বহু- 
সংখ্যক খোদিত লিপির ভীৎপধ্যার্থ ব্যাখ্যা করেন | তন্মধ্যে দেব- 

গিরির যদ্রবতশীয় নু হৃপতিগবীণের দানপত্র-বিবরণে দেখিতে পাওয়া ষায়। 

উল্লিখিত রণজা রামচদ্র ১১৯৩ এগার শত তিরনব্ব্ইী শকে অর্থাৎ ১২৭১ 
বার শন একাত্তর খৃষ্টাব্দে দেবশিরির রাঁজনিংহাসনে অধিরেো হ৭ 

করেন অতএব তিনি, তদীয় মন্ত্রী হেমাত্রি ও ভেমাত্রির পণ্ডিত 
ব্যোপদেব খ ফান্ডের ত্রয়োদশ শতীবীর শেবার্দে বিদ)মান ছিলেন। 
ল্গুতরাং (বাাপদেব-প্রণীত ভাগীবতও এ সময়ে অর্থাৎ হ্ুনাধিক ভর শত 
বত্সর পূর্ধবে বিরচিত হয় বলিতে হুইবে | | 

রর ঢা মা. 111১০০5 1010/915 ৪1585, সন, 1.১ 70. 39 

20094. 
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১৯২ ভরতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদাঁয় | 

ভারতবর্ষে বেধদ্ধর্্শ এক লময়ে অভীব প্রবল হইয়া উঠে! পশ্চাৎ 
খবহটীবের পঞ্চম শতাব্দী হইতে সপ্তম শাতান্দী পর্যাস্ত ক্রমশঃ ক্ষীণ ভষ্টয়। 
আইসে এবং অফ্ম শতাব্দী হইতে উত্তরোত্তর অতি শীত্ব হ্রাস পাইয়। 
দ্বাদশ শতাব্দীর পরে ভারতবর্ষ হইতে একবারে অন্তরিত হুইয়। যায়| 
যে সময়ে এ ধর্ম এখানে সমধিক ক্ষীণ হইয়। আসিয়াছিল, সেই সময়ে 
ও তাঁহাঁরও উত্তর কালে পুরাণ সকল রচিত হয় দেখিতে পাওয়া যাঈ- 

তেছে । অভএব এই ধর্মকে ছূর্বল করিয়া ছিন্্মকে সমধিক প্রবল 
করাই পুরাণকর্তাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে | পুরাণে এবিষরের সুস্পফ 
নিদর্শন স্বরূপ উপাখ্যান-বিশেষও দু হইয়] থাকে *। এ শাস্তে 
বৌদ্ধধর্মের পর হিন্দুর্্বের পুনকদ্দীপন করিরাছে ইঈজছাঁতে সন্দেহ 
নাই | পণ্চিত-প্রবর কুমারিল বৌদ্ব-সম্প্রদায়ের একটি প্রবল বিপক্ষ 
এবং শঙ্ষর ও রামানুজ্ এই পুনকদ্দীপ্ত তিন্দু-ধর্ম-প্রণাঁলীর প্রধান প্রবর্তক | 

কুমীরিল ভট্ট খঙফীব্দের সপ্তম শতাব্দীতে শ' বিদ/মাঁন ছিলেন | * তিনি 
নিজ গ্রান্থে পুনঃ পুনঃ বৌদধ- -মতের হিসি করেন এবং বং বৌন্াদের ২ প্রতি 

পাশপাশি শা পপি শশপ শী এপাশ শিটিিতি শীল পিপি পি শ পপ এপ পপ ০. পাপা ০৮তিশান। শন ৫৮৮০ ০ পাশ 

ক বিসুপুরণি | ১ অহশা, ৬ অধ্যাঁর এবহু ৩ অংশ, ১৮ অধ্যায় ! 

1 দক্ষিণাপথের অন্তর্গত মলয়নর দেশে কুমাঁরিল ভর রগ্বান্ত-ব্ষিয়ক 

অনেক প্রমাণ প্রচলিত আছে এবং তদনুপারে এ দেশীয় কেরল-উৎপত্তি 
নাঁমক গ্রন্থে এইগ্ষপ লিখিত ছয় যে, তিনি শঙ্করাচার্যোর একশত বতসর পুর্বে 

মলয়বরে প্রা ছন এলং তথা ছইতে বৌদ্ধগণনে নিক্ষাশিত করিস দেন | 

দক্ষণাঁপথের অন্য অন্য গ্রস্থেও এট্ষিয়ের স্ুুম্পষ্ট প্রমাণ আছে | তুলব 

দেশীয় ব্রাহ্মণের! প্রথমে এ কুমাঁরিল ভট্রেরই সম্প্রদায়-ভূক্ত ছিলেন ২ ভা" 
দের এইরূপ দুঢ় লংক্ষার আছে যে কুমারিল ভউ শঙ্কুরাচার্ষোর কিছু পূর্বে 

বোদ্ধগণকে নিগ্রহ ওক্াীভন করেন | ত্রক্মস্তের শফরভার্ষো কুমারিলের 
নাম সুস্পুষ্ট লিখিত না থাকুক, কিনতু হও ট কেুল ক্রক্ বিচার করিয়া দেখি 

যাঁছেন, এ গ্রন্থে ভীার মত-প্রনঙ্গ ব্রদ্যমাঁন আছে 1 অতএব তিনি শঙ্কারা- 
চার্ষোর পূর্ন লোক তাঁ্গার সন্দেছ নাই | শঙ্কর খষ্টাব্দের অষ্টম শঙাব্দীর 

শেষ বা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন | অতএব কুমারি 

লকে এ অন্দের সপ্তম শহাক্ীর লোক বলিয়া নির্ধারণ করিতে পারা যাঁয় | এই 

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কোন যুক্তি ও কোঁন প্রমাঁণই উপস্হিত ছয় নাই| প্রেত 

ভার সংক্রান্ত নকল কথাতেই ইচ্ছা সপ্রমাগ ক্রিয়! আিতেছে।*৯ 

কন. ঢা. ড70150018 3805006 20010021181 10100900ঘায1809, 
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উপক্রমণিক!। ১১৩ 

যাঁর পর নাই বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া যান ৯ শঙ্করাচার্ধ্য খাবে অফউম 
বা নবম শতাব্দীতে নির্দিষ নিরম-ক্রমে শৈব-ধর্্ প্রচার করেন এবং রামা- 
নুজাচীর্যয উহ্নার দ্বাদশ শতাব্দীতে রীতি-বিশেষ অনুসারে বৈষব-ধর্ 
প্রচলিত করিয়া! ষান। অতএব তাদৃশ অভিনব ধর্ধ-প্রণালীর উদ্দীপনকারী 
বর্তমান পুরাণ গুলি ঙঁ এ সময়ের পরে রচিত ও জঙ্কলিত হওয়াই 
সর্ধতোভাবে জন্তব | ইতিপৃর্বে এ সমন্ত পুরাণ-রচনার সময় যেরূপ 

বিবেচিত ও নিপ্ধারিত হইয়াছে, তাহার সন্িত এই অভিপ্রারর শ্রহ্দর 

সঙ্গতি দেখ! যাইতেছে। 
প্রচলিত পুরাণগুলি এরূপ অপ্রাচীন হইলেও, তদীয় রচয়িতার! 

* ছিমুুরা ঘষে) ঝৌদ্ধ্দগকে নৃশহসভাবে নিশ্রহ করেন, তাছার ভূরি ভূর 
প্রমাণ ও বিস্তর বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত ছওয়] যায়| কাশীর সমীপন্ছ অর্নাথ 

বৌঁদ্ধ-সম্প্রদায়ের একটি প্রধান স্থান ছিল | বুদ্ধ বর্তমান থাঁকিতেই সর্নাথের 

বিচার প্রদ্থত ছয় | তথার বৌদ্ধদের অনেক দেবাশয় ও দেব-প্রৃতিমূর্তি এবং 
একটি অতুযুত্রুষ্ট বিদ্যালর ছিল | এনন্নাথ একেবারে নষ্ট হুইয়। শিয়াছে | 
তাছার চারি দিকে একপ প্রভৃত ভল্ব-রাশি বিদ্যমান আছে যে) দেখির] বোধ 

হয়) বৌদ্ধ-দ্বেষী শক্র-পক্ষীয়ের লমুদায় ভল্দীভূত করিয়াছে * | 
জগতুনিংঃ কনিংছেম্ঃ কিটে) টমস্ ও ছল এ স্ছান খনন ও আহ্সন্ধান 

করি প্রত্যক্ষ দেখিয়ছেন, অস্ফিঃ। লৌহ, আর্ধদ্রব লৌহরাঁশি) পিতল পি) 
কাঠ, প্রস্তর, প্রস্তত রুটি, দ্ধ শস্য ও অন্মি্ন অন্ধ একত্র রাঁশীকৃত রহিয়াছে | 
মনুষাযঃ দেবালয় ও'দেব-প্রতিমূর্তি যে একত্র ধংস করা হয়) এ লমুদায় তাঁছারই 

নিদর্শন | দক্ষিপাঁপথে কুমারিল ভ্উ বৌঁদ্ধদিগকে অত্যান্ত পীড়ন ও সর্বতো- 
ভাঁবে পরাঁভৰ করিয়। স্বদেশ হইতে বহি ত করিয়া দেন | মাধবাচার্যা পিখি- 

কাছেনঃ কুমারিলের সহায়-ভূত স্মধস্থ। রাজ! বেৌদ্-সক্প্রদায় সংছার উদ্দেশে 

এই আদেশ দেল যে, 
1 

আবীনীহান্সাহাক অরধজ্রালাঁ ভত্বনান্তক্ধ: | 

নল ত্কুনি ব: বক্কুলজ্ৰী মবখালিনন্য হাজুদ: ॥ 

ঘাঁজ স্বকীয় কর্মচাঁরিগণকে আদেশ করিলেন$ এক দিকে সেতুবন্ধ 

যামেশ্বীরঃ অপর দিকে ছিমাঁলয় পর্ববত)১ইছার মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ যঙ বেদ আছে, 
সকশকে লংছার কর | বাছার| ৰধ করে ন।ঃ তাছাদিশকে বধ কর 
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১৯৪ ভাঁরতবধীয় উপাসক-লম্প্রদায়। 

জর্বমাধারণের চির-প্রসিদ্ধ বাস্তবিক অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়। মেই 

সমস্ত স্বরচিত গ্রন্থের মহিম-বর্ধন-চেষ্টার পরাঁকাষ্ঠী প্রদর্শন করি- 
যাছেন। কেহ কছেন, পুরাণ স্মতঃসিদ্ধ মিতা পদার্থ। কেছ কেন্ছ 
বলেন, উহ1 বেদের অপেক্ষাও প্রাচীন; অগ্রে পুরাণ, পশ্চাৎ বেদ প্রব- 

ভ্রিত হয়| কেছ বা নির্ভয়ে ও নির্ঘজ্জভাবে বলিয়া! যান, শীছাণর বির" 
চিত হুস্থখানিভে বেদের দোষ অমুদায় সংশোধন করিয়াছে | 

স্বহাবা ঘএ্যাহলাধ্াাঁ সজল অক্মধ্যা আলম । 
পন্মপুরাণ । 

ব্রহ্মা সর্বাশ্রে পুরাণ-শাস্্র শক্ত করেন | 

সরস আলক্সাহাব্মা বাহ বন্ধত্যা স্যলল্। 
ক্ননন্নাহ তব অন্ধ ব্যী উহাকাহ্য থিলিভ্কনা: | 

বাসুপুরাণ। ১1 ৫৬ | 

্রন্ী সর্বপ্রথমে পুরাণ-শাস্্ প্রকাশ করেন। পরে বেদ সমুদায়্ 
উাঙ্থার মুখ হইতে বিনির্গভ হয়। 

স্হান ঘল্রঘাক্লাহ্যা সহ রক্মধ্যা স্ললূ। 
লিল্ত্ গ্রহে ছৃব্র আলন্ধীতিসতিষ্াহজ্ 1 

লন তব অজুক্সী উহাঙাহ্য ঝিলি/হলা: | 

নীলাধা ল্মাঅতিজ্াা আঘ সলাহ্যাধনন্বন্তলা ॥ 
মহল্যপুরাণ | ৩| ৩৩ ৪। 

রক্ষা সমুদায় শীস্তের মধ্যে প্রথমে শতকোটি শ্লৌক-বিশিষট। 
নিত্য, পবিত্র ও শব্দময় পুরাণ-শান্্র প্রকটন করেন। পরে সমস্ত 
বেদ, শ্বীমাংসা ও অফপ্রকার প্রমাঁণ-সংযুক্ত স্তার-বদ্া। ভীঙ্থার মুখ 
ছইতে নিংস্যত ছয়। : 

মলনন্ অন্যতা ঘছ সান ব্বজ্বলজীম্যিলন্। 
ৃ ঞ পি এ € 

হ্যাবমুল ভ্যহাব্াত রক্াম অন্ত্তদ্নজাল্ | 

স্বযাহ্ীদন্থবাধ্যানা কানা জমলহ্রলল্ ॥ 
্র্ষবৈবর্তপুরীণ | 5 | ৪৮ | 

পপ পা পাপা পাশ বি পপ ৫? পাপী জপ পর 
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উপকব্রমণিকা ৷ ১৯৫ 

তথ্ধৰন্! আপ্নি যাহ] জিজ্ঞাস! করিয়াছেন ও যাহ? ইচ্ছা! করেন, আমি 
সেই সকল পুরাণের সার-স্বরূপ সর্বোত্তম ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ অবগত আছি! 
তাহাতে পুরাণ, উপপুরাণ ও বেদ জঅমুদারের ভ্রম ভঞ্জন করিয়াছে। 

যিনি বেদ-বেদান্তের অভ্রান্ততাবাদী হিন্দ্ব-মগুডলীর অন্তর্গত হইয়াও অকু- 
তোভয়ে ও অক্ান বদনে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার 
অপার সাহছন। 

পুরাণের বিষয় যাহ! কিছু লিখিত হইল, সমস্ত পর্যযালোচন। করিয়া 
দেখিলে, বেদব্যাঁসকে প্রচলিত পুরাণ সমুদায়ের রচয়িত। বলিয়া! কোন 
মতে বিশ্বীম কর! যায় না; প্রত্যুত, স্বধর্মানুরক্ত পশ্ডিভগণ কর্তৃক স্ব ক্ 
মতানুযায়ী ধর্ম-প্রণালী-প্রচলন উদ্দেশে তাহার নামে দেই সমন্ত প্রচার 
কর! হইয়াছে এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। আর এক রূপ প্রমাণেও 
তাহাই প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে । ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে পরস্পর এরূপ 
বিদ্ধ মত» ঘোরভর নিন্দাবাদ ও বিষমযর বিদ্বেষভাব প্রকাশিত রহি- 
কাছে যে; সে সমুদায় এক মতাবলম্বী এক ব্যক্তি কতৃক বিরচিত হওয়া 
কোন রূপেই সন্তব নয়। শিব-প্রধাঁন অমুদাঁয় পুরাণের প্রতি পদ্মপুরাণ- 
প্রণেতার অভিনম্পাত-প্রনঙ্গ হতিপূর্রেই উপস্থিত হইয়াছে * | পশ্চাৎ 
উাল্লখিত বিষয়ের আর ছুই চারিটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাঁইডেছে। 

দেখিলেই জানিতে পার) যাইবে । 

নীক্কার: ঘুলবহ্ন্য স্ব দামক্তী জনিঘানি | 

ঘুনইমান্তু ইবালা লিলীত্ৰ' লহ্ি্ন অঈন্ | 
স্বজবন স্থি শীংস্সানি ক্রাস্কাব্যী ঘ্বানতজ্ম; | 

লিলীন্ৰ' ঘজব্াহীনা ঝ ভান্তালী মনন সৃবনূ।॥। 
জব্মজীতীষব্বস্বাব্মি দন্যন নহন্জান্িনলা || 

পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড । ৭৮ অধ্যায়! 

ষে ব্যক্তি মৌহছবশতঃ বিষ ভিন্ন অন্ত দেবতার উপাঁসন। করে, 
সে পাষণ্ হইবে | বিষ ভিন্ন অন্তের নির্মাল্য গ্রহিত। যে অজ্ঞ 
ব্রাঙ্গণ একবার মাত্র শিবাদির প্রনাদ-নামগ্রী ভোজন করে, দে 
নিশ্চিত চগ্ডাল। নে নরকাগ্সিতে কোটটিসহত্র কপ্প্ দগ্ধ হয়। 

ঘীহহ্ব লাহ্যনন্ত ঈবাইদুিনালিন: | 

মান ঈহ্যানীবাহি হষস্থাক দহির্াজন্॥ ॥ 
সী পাপ কীক হা হা গা ০ 

ঞ ১৭৫ ও ১৭৩ পৃষ্ঠা | 
পপ ৮টি সা ৯ ০পাি- ০. পাপ ও পিস শা পরী 



১৯৬ ভারতবধীঁয় উপানক-লম্প্রদায় ৷ 

টু বিষজ্ঞমন্ ইনঘাক্জাহীলান্ত বহ্যান: | 
ন জাব্তী সালা বষ্যন্ধনা রূন্মললীঙসনন্ 

পদ্মপুরাণ | উত্তর খণ্ড । ১০০ আধ্যার | 

সেখুর, গ্রাণপভা, শান্ত, শৈবাদির হন্তে বৈফবে অরজল গ্রহণ 
করিবে না| বিষ্ু-ভক্তে শৈব-শাক্তাদির সংসর্থ করিবে না ও তাহার- 

দিখের নিকট প্রার্থনা করিবে না| তাহাদিশের দ্রেৰা পুরীষ-তুল্য। 

আল ক্কীলক্বানকাম' কান অভ্মাতিজীন্িভি: | 

বমা হিলগ্ঘলি ক্্িদ এ লিন্ন্নি দিলান্বিলন্ূ ।। 

কুর্মপুরাণ। ২৫ অধ্যায়! 

বাহার! শিব-নিন্দা করেন) উাহাদিগের ধ্যান। হোম, তপ। জ্ঞান ও 

যজ্ঞাদি বিধি সমুদায় শীত্র নক হুর। 

নঘান্ম্মনালদিনাক্কব্থঙ্য বিনস্থিলা। 
বিরুহনলিজিসাহ্যা ব্বাহ্ভাক্বল্র মঅজ্জুলি ॥ 

নব্য ঝ্রলাঁব্ি লম্ঘরন্নি দিলব লহ লইন্ ॥ 
পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড | ১০৩ অধ্যায়। 

বিষুঃ ভিন্ন অন্য দেবতাকে ভক্তি করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি গহিত। 

তাহা করিলে, হুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হুয়, তাহার সমুদায় ন্ট হুইরা যায় 
ও তাহার পিতা নরকে গমন করে। ও 

তান্না: জান্বিন্জাত্া লান্তাকা অল অত্যননি। 

নালাবনস্বখীঘর্ন লই লালবল নিত; || 
সি 

জ্বী নন্ছিন্ বৃহাজসানা ঘুন্মী অন্ঘ্লালিল:। 
অন্মভ্রানন লাল ন্বাব্নতিত্সন্লি লাননা: ।। 

ছন্দে পুরাথ। 

ষে গ্রম্থেতে অনেকানেক অন্থর-বধের সহিত ভগবতী কালিকার 
মাহাত্ব-বণণন আছ্ছে। পণ্ডিতের তাহাকেছ ভাগবত বলিয়া জানেন। 

কাঁলযুগে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত দুরাত্ব। লোক সকল ভগ্গবতীর মাহা স্ত্/-যুক্ত 
গ্রস্থাকে ভাগবত না বলির অন্য ভাগবত কণ্পন। করিবে। 

অিংন্ঘইয দব্লল নহ্ন্ঘন্ঘালনাক্মিনা:। 



০ 

উপক্রেমণিকা । ১৯৭ 

নাহাশ্রধ্যাজ্জনন্ন্ত ন ই দামব্তিনব্বতা ॥ 

বরান্ন্াপ্ঘলরাঘ্ব্জাতিল্ান্াহিমাহিহ্থ | 

জতিবা অক্সব্রিমাক্লান্ধী ঈ মানক্তিল: সিএ || 
পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড | ৪২ অধ্যায় । 

যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি বি ভিন্ন অন্য দেবতাকে শ্রেষ্ঠ ও জঙ্গীৎ- 
পৃজ্য বলিয়া! ব্যক্ত করে এবৎ কত্রাক্ষঃ ইন্দ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফাটিকাক্ষ; 
জটা, ভম্মাদি ধারণ করে, তাহার নিশ্চিত পাষগু । 

তত্ত্কারেরাও এই ধর্ম (বাঁ অধর্শ)-যুদ্ধে শৈব ও শান্ত পক্ষ 
অবলম্বন করিয়া বচন-বাণ নিক্ষেপ করিতে ত্রটি করেন নাই | 

নীন্বীক্সাঘিদনিহ্নীক্তুনিসজিনহাআল: | 

লাব্ীদকদব্বাইন বীঃলনক্বীজদাল্তন্ধ; || 

নির্বাণভন্ত্র | 

কালিকার স্তরতি-ভক্তি-পরায়ণ গোলোক1ধিপতি শ্রীরুষ্ণ, কালী-পদ- 
প্রসাদে লোকের পালনকর্তা হন! 

বহামিলিন্হিলা অজ্ঞান নিষ্ডুলা ত্ত্বব্থমিত্যা । 

্ংনান ন ব্হস্কীআান্ ল ব্হান্ ্তবনবীক্বমূ | 

ন ব্যৃঘন্ ন্তবন্বীদল যাক্ন্ানঘ্ লান্খিন্। 
কুলাবতীতন্ত্র | 

বিষ বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়৷ বেদের নিন্দা করিয়াছেনঃ অতএব হরিনাম 
শ্হণ করিবে না, তুলসী-পত্র স্পর্শ করিবে না ও শালগ্রামশিল। পৃজ। 
করিবে না। | 

ধিনি উল্লিখিতবূপ পরস্পর-বিকদ্ধ পুরাঁণ-বচন ও বিদ্বেষ-স্থচক 
অভিপ্রায় এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া প্রত্যয় যান, এমন 
অবান্তব বিষয় কিছুই নাই যে, তিনি তাছ! বিশ্বাস করিতে ন! পারেন। 

সামবিধ।ন ব্রাহ্ষণে ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ব্যাসের নাম সুম্পফ$ 
লিখিত আছে এবং পরাশর-পুভ্র বলিয়াগড উাঙ্হার পরিচয় দেওয়। 
হুইয়াছে*। বেদশান্সের মধ্যে সেই ছুই গ্রন্থ সমধিক প্রাচীন না! ছউক, 

রা লামবিধান জাদ্বণেয ভূতীন্গ প্রপাঠকে একদ্ধপ শিষ্য-প্রপালর মধ্যে 
পরণশর-পুজ ব্যাসের নাম বিনিবেশিত আছে। 

ঘীজ সাজাঘনগী মিথিষ্ানিন সজাদনিজকৃক্মানর দীহাব্য 



১৯৮ ভারতবধয় উপানক-সম্প্রদায় | 

সেই উভয়ের প্রমাণানমারেছ বোধ হয়» ব্যাস তদীয় রচয়িতাদের 
বহু পূর্বের লৌক। ইহা! হইলে, তাহার সময়ের ভাষায় গু অধুনাতন 
প্রচলিত পুরাঁণের সংক্কতে বিস্তর বিভিন্নতা মানিতে ছয় । বেদাস্তর্ণত 
ব্রাঙ্মণ-বিশেষ-প্রণয়নের সমধিক পৃর্বকালীন মুনি-বিশেষ প্রচলিত পুরাণ, 
উপপুরাণ ও পৌরাণিক ধর্ম প্রচার করেন, হিন্ু-ধর্মের ইতিবৃত্র-পটু 
বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মতে এটি একটি অসম্ভব; অসঙ্গত ও অলীক বাক্য । 
পুরাণ ও উপপুরাণ কেবল মনঃ-কম্পিত অভিনব বিষয়েই পরিপূর্ণ 

এমন নর। এ সমুদায় এবং তাদৃশ পুঅকদ্দীপ্ত ধর্ম-প্রণালীর অনুযায়ী 
অন্য অন্য গ্রন্থরচয়িতারা পূর্বতন খাঁষ, মুনি, রাজগণাদি সংক্রান্ত 
প্রাচীন বিষল্প সমুদায় সঙ্কলন পূর্বক নিজ নিজ গ্রন্থে সক্জিবেশ করি- 
রাছেন এবং শৈব-বৈষ্বাঁদ তন নুতন ডপাসক-সঞ্্রদায় সংক্রান্ত 
বুবধ বিষয়ের মহিত সংযুক্ত কয়া তাহাদের নানাক্নপ অ'ভনব 

বেশ সম্পাদন করিয়া গিরাছেন। 
রক্ষা, বি, শিব এই ত্রিমুত্তির উপাসনা প্রচার ও বিশেষডঃ শিব, 

বিষুণ ও তদীয় শক্তিশ্বরণের মাহমা-কীর্তন ও আরাধনা-প্রচলন করাই 
সমস্ত পুরাণ ও ডপপুরাণের প্রধান ডঙ্গেশ্য | মহাভারত ও পু্রাণ- 

পি ১৭৮ -8-  ল লাল ০০৯০১ ৯০সল ্প্স ৯-:০২৮৮০ ০৯০৯শ পক ও 

তস্ভত্দনিল্সীহহাত্র নাহহীনিক্রন্ধ্বীলাঘ বিজ্রজ্হীলীভ্মাধা মাহা 

যাঁর আ্বাব:-দাবাযজ্ঘাঁজভিলঈ জণিনিদীন্সিহ্ত্া দীঁজ- 

দিন: দাহাহম্মীত্রলাত দাহাযহ্থীত্রলীব্রাহ্হাভ্রলাত আার্যারল- 

হ্লাহ্ভ্িষঘান্মাঅলিঘান্নাহ্ত্তি যাহ্মাভলিলব হজ্তন্য; | 

| ৩ প্রপাতক | ৯ এগ । 

এই সেই বিধি প্রজাপতি কর্তৃক প্রকাশিত হয় | প্রজাপতি তাহা রহম্পতিকে 
বৃহস্পতি নারদকে, নারদ বিঘকৃষেনক, বিঘকৃলেন পর[শর-পুজ্র ব্যালকে৯ 

পরাশর-পুত্র বযাল জৈমিনিকে, জৈমিমি পৌষ পিগুকে পৌযপিও পারাশর্যয 

রনকেঃ পারাশর্ধ্যাঁ়ন বাদরাক়নকেঃ বাদরাক্গন তা্ডি ও শাট্যাযনীকে এবহ 
তাণ্ডী ও শাট]ায়নী অনেক অনেক ব্যক্তিকে উপদেশ দেন। 

এই শিষ্য-প্রণালী অন্ুলারে বলিতে পারা বাক্। যে সময়ে সাঁমবিধান ত্রাস্ষণ 
বিরঠিত হয়) লে লমক্ে বালের পরও আআনেকগুলি পুরুষ গত হইর! গিয়াছে | 

তদহুনাঁর়ে। ব্যাস লামবিধান ব্রাদ্ষপেক বন্ধ পর্কোর লোক | তৈত্বিরীয় আরণ্য- 

কেও জাযাত-য়তু;র কষ্টত্ব-প্রতিপাঁদন-প্রকরণে লিখিত আছে, 

বন্ীঘাখ জা: ঘাহাঘঞ্ছ; ) 
5 শ্রপাঠক | ৯ অন্থবাঁক। 



উপক্রমণিক!। ২১৯৯ 

কর্তাদের নিজ নিজ মত-প্রভাঁব-প্রচার ও সম্প্রদার-বর্ধন-সাঁধন উদ্দেশে 
পুরাণ-বিশেষে ও উপাধ্যান-বিশেষে দেবতা-বিশেবের সমধিক মাহাত্ম্য 
কীন্িত হইয়াছে । এই হেতু, অমাবশ্য! ও পৌর্ণমাসী পরস্পর যেরূপ 
বিপরীত পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সেইরূপ পরস্পর-বিকদ্ধ মত সমু- 
দায় প্রবর্তিত হইয়াছে 1 'শৈব শ্রম্থুকার মহখদেবকে ব্রহ্মা ও বিক্্ুর অফ্টাঃ 
'বৈষ্ঞৰ খ্রস্থৃকীর বিষ্ুকে ব্রদ্ধা ও মহাদেবের স্থজন-কর্তা এবং শক্ত গ্রন্থ- 
কার ভগবভীকে ব্রঙ্গা, বিষুঃ, শিব, তিনেরই উৎপাদন-কত্রগ বলির বর্ণন 
করিয়াছেন | লিঙ্গপুরাণের মতে, শিব বন্ধ! ও বিয়ঃর জন্মদাত।। 

ক্সঘীনান্ অন্কাইন: সীনী/ক্ আংষন্নলী। 

মচ্যন না লহ্বার্ন ল্য বল বিন্ৃত্বলম্ ।। 
না সন্ভূনী নালাব্যা নল দুক্ন নস্কাবন্তী । 
অব্য মন্বিব্ম দাত বক্া ভীন্দদিলালত্ত; || 

বাল দাত লী বিহ্যয নিদ্ৰাজা স্ৃতীন্ন: | 
লিঙ্গপুরাণ। ১৭1১--৩॥ 

পরে মহাদেব বলিলেন, সুরশ্রেষ্ঠ (ব্রক্ষা ও বিষ)! আমি (নাঁরা- 
যণের স্তবে ) সম্ভষ হঈয়াছি | আমি মহাদেব) আমারে নির্ভয়ে দর্শন 
কর। পুর্ধকালে, তোমর1 ছুই মহাবল (পুকষ ) আমার শরীর হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছ | এই লোক-পিতামহ ব্রহ্মা! আমার দক্ষিণ পার্থে ও 
জগতের আত্বাম্মরূপ হৃদয়োস্তব বিষ আমার বাম পার্থ প্রস্থত হন | 

এঁ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যাঁয়, নিক সম্পকাঁরকে যেরূপ সম্বোধন 
করিতে হয়ঃ মহাদেব বিক্ুকে সেইক্সপ ৰাছ।! বাছা! বলিয়। সম্বোধন 
বকবেন। 

মল্য অন্য ই নিহ্যী মাজাবনন্তহাত্বহষ । 
লিঙ্গপুরাণ | ১৭ | ১১1 

বস! সস! হরি! বিজ়ুঃ ! তুমি এই চরাচর জগৎ পালন কর | 
ভাগবত-কর্তা ইহার বিপরীত কি লিখিয়াছেন দেখ। 

কজানি লল্িত্তরী$ছ হ্হী তবহলি নন: | 

ভাগবত | ২1৬৩০, 

আমি (অর্থাৎ ব্রদ্ষ! ) তাহ? (অর্থাৎ বিষ্ক ) কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া 
জন করিডেছি এবং মছাদেব ভাঙার নিদেশক্রমে সংহার করিতেছেন 



২০০ ভাঁরতবষাঁয় উপালক-সম্প্রদায়। 

ব্নন্ুতীক্ধৃতিজান্ নব্ঘ জন্ঞাতাল্ ঙগীঘ্কীদিলান্। 

বন্ুদজন্বাহা হী নম্ঘাক্ষানত্বমমল: | 
বিষ্ু্পুরাণ | ১|৭|১০ ॥ 

তাহার ( অর্থাৎ ব্রক্ষার) ক্রোধানলে প্রদীপ্ত ভ্রকুটী-কুটিল ললাট-দেশ 
হইতে মধ্যাহ্ন কালের হ্ৃর্ধয-প্রভার ন্যায় প্রভা-বিশিষ ৰোপ্র উৎপন্্র 
হইলেন। 

কক্কা নহ্তীবৃহলনব্বতাল্ান্থ ছািহীলম: | 
মহাভারত। অনুশাসনপর্ব। ১৪৭ &॥ 

বঙ্গ কষ্ণের উদর ছইতে উৎপন্ন হন এৰং আঁমি (অর্থাৎ মহাদেব ) 
তীঙ্ার শিরোদেশ হইতে জন্ম গ্রহণ করি । 

নঘবী/ন্ ৃয্যান্ অঙ্গ নক্া্বহ্ত্র জীলন: 

শরীস্থি স্ব্রণনী বী ন ন্ব ব্জন হান ॥ 
রক্মানিত্যৃন্তইঘানা ঘা অ সমর স্ব 

ক্মার্ত: দিযান্্ান্লা অস্থি না ভমান্বন। 

সজনীলা দহলেল ঘৃহ্মহত ্ অ: দহ: । 

স্থিন্ঘন জী শবীলনিিন্্র সিলিন্বাধ্বকৃশ্িমি: | 
অনুশাসনপর্ব। ১৪1 ৩-৫ ৪ 

যিনি নর্ধত্র-বাাপী অথচ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর নন, যিনি ক্রক্ষা। বিষুঃ ও 
দেবরাজের স্থ্টিকর্তা ও প্রভু এবং ব্রঙ্গী অবধি পিশাচ পর্যন্ত দেবগণ 
বাহার উপাসন! করেন। আমি সেই ধীমাশ্ মহাদেবের গুণ-বর্ণনে অশক্ক | 

নান্তইহান্ দবীনক্মান্ ন ল্ান্সী$ঘাঁচক্ধি লন্বল: | 

লাহাবয্যঘহানহা কযানাহাতধ্যাজ্বজা: | 
সঁ ১ সঁ রঃ ৯ ৫ 

ক স্বলালি হভৌ/স্বনীক্ছা অনামিন্বীহিন: | 
ডভাগবত। ২৫1 ১8১৫৩১৭॥ 

বরক্ষন ! বালুদেবের অপেক্ষায় কেহই বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ নাই | নারায়ণ 



উপক্রমণিকা । ১5 

হইতে বেদের উৎপত্তি হয় ও দেবগগ নাঁরায়ণের অঙ্গ ছইতে জঞন্মগ্রাহণ 
করেন ৯% * * %* ৯% * তিনি আমার (অর্থবৎ ব্রহ্মার ) স্থক্টিকর্ত1। 
আমি ভাশার কটাক্ষপাতি মাত্র আদেশ পাইয়! উাহারই স্যউ বস্তু সমুদায় 
পুনরার স্যফ্টি করিতেছি । 

ভগ্রবতী শিব-ভার্যা1 একথা অনেক পুরাঁণেই লিখিত আছে, কিন্ত 
আবার ব্রদ্ধা, বিজু শিব তিনেরই জননী বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন। 

বিহু: ছাবীহমনধ্য অন্ত লীযাল হত্র ত্ব। 

জাহিলা স্ব অনী$লব্ৰা জ: ভবীন্ত' যকজিলান্ অন্ 
মার্কগ্ডেয় পুরাণ | দেবীমাহা তা চণ্ডী ॥ মধুকৈটভবধ- 

প্রকরণ | ৮৩ ও ৮৪ শ্লোক! 

তুমি আমার ( অর্থাৎ ব্রহ্ষণর ), বিষুর ও মহাদেবের শরীর উৎপাদন 
করিয়াছ। অতএব কে ভোমার স্তব করিতে সক্ষম হইতে পারে? 

জলনললতী ত ক্কি লঙ্গান্রাব্নন্যন্তা: | 
'নুনশীনিন্ধা অব ন স্বন্রশ্বণদ্ধীহৃআা ॥ 

কাশীখগ্ড। 

তুমি সর্ধমন্তরময়ী, ব্রচ্মাদির উদ্ভব-কারিণী, চতুর্ধর্ধাত্বিকা এবং চতু- 
ব্র্গ-ফল-দায়িকা | | 

এইরূপ, ভুক্ত-বিশেষের ভক্কি-প্রভাবে, কোন উপাখ্যানে শিব, 
কুত্রাপি বিষ্ণু ও কোথাও বা ভশবতী সর্ধ-প্রধান দেবতা বলিয়া পরিবীর্ত্িত 
হুইয়াছেন | ম্বমত-পক্ষপীভী পর-মত-দ্বেষী পণ্ডিতের? প্রতিকূল পক্ষীয়- 
দের উপান্য দেবের মহিম! খর্ব্ব করিয়া! নিজ নিঙ্গ উপাস্য দেবতার মহিমা- 
পরিবর্ধন উদ্দেশে এ সমন্ত উপাখ্যান ও পরস্পর-বিকদ্ধ পূর্ব্বোল্লিখিত 
মত সমুদয় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার সন্দেছ নাই | পশ্চাৎ দ্বেষ- 
বুদ্ধি-শৃন্ অন্তান্ত পণ্ডিতের) সেই সমুদায় আপনাদের কচি-বিকন্ধ দেখিয়া 
সামগ্রশ্য-সাধন উদ্দেশে এইরূপ ভাঁব প্রকাশ করিয়াছেন ষে' যিনিই ব্রক্া, 
ভিনিই বিপু, তিনিই মহেষ্ববর | ব্রন্ধা বিকু। শিব এই ত্রিমুস্তির মধ্যে প্রথম 
দেবতা ব্রহ্ম।গ বিষয় পূর্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে *। অপর ছুইটি দেবত। 
বিষ্ণু ও শিব | বেদসংহিভার বিস্ক। নামে একটি দেবৃভার প্রসঙ্গ আছে, 
কিন্তু তিনি পুরাগোক্ত শঙ্খ-চক্র-শীদা-পদ্ম-ধাঁরী চতুভূজ বিজু নন । তিনি 
আট আদিত্ের একটি আদিভামাত্র 1; ন! পরমেস্র, না গোকুল ও 

"৭১৭৭ পৃষ্ঠা | : 
1 পুরাণের মতেও আদিতা-ছিশেষের নাম বিষুঃ |-বিকুপুরাঁণ 1১1১৪৫1১৩১৪ 

২৬ 

সপ ০7 পাপী সস 



২৪২ ভাঁরতবধাঁয় উপাসক-সন্গ্ুদায় । 

বৈকুঠ-বাঁপী | যদ্দি এ বেদোক্ত আদিত্য-রূপী বিষ্ণু উত্তর কালে পৌরা- 
ণিক বিস্ুরূপে পরিণত হুর! খাকেন, তথাচ সেটি ক্রমশঃ ঘটিয়াছে। 
বেদের ব্রাহ্ষণ-ভাগে তাহার পদোন্নতির স্থচন। দেখিতে পাওয়া যায় | 
শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে দেৰগীণ বলিলেন, 

শীল: আঅমঘা লগা সত্তা অন্ধলাজলিলিতদ্মহ্ 

শনন্ব দুতাীনলক্জুন্ স্ব নল: সস্ভী ন্ নহৃ ভ ল:ঝ্শ্রমা 
বন্টনমি লঘরলি। লব্রিষ্য: সঘন: সা। বত ইলানা 

স্বস্তীংনবনূ। নক্সানাক্কবিষ্যৃহ্ধানা অন্ত ছুলি। 
শতপথব্রাঙ্ধণ | ১৪। ১1১1৪ ও ৫ ॥ 

আমাদিশের মধ্যে যিনি শ্রম, তপন্য!, শ্রদ্ধা যজ্ঞ ও আভৃতি দ্বার! 

প্রথমে যজ্ঞ-ফল জানিতে পারেন, তিনি শ্রেষ্ঠ। ইছাঁতে আমাদের লক- 
লেরই অধিকার থাকিবে | তাহার! তথাস্্ব বলিয়। সম্মত হইলেন | বিষুঃ 

শর্ধ-প্রথমে ইহ1 সাধন করিলেন । তিনি দেবগণগের শ্রেষ্ঠ হইলেন । এই 
ঞুহতু লোকে বলে, বিষ সকল দেবতার প্রধান । 

যে সময়ের হিন্দু-শাস্ত্রে পৌরাণিক বিষ্র আবির্ভাব হয় নাই 
অথব1 যে সময়ের শাস্ত্রে বিষ্-দেবের পুরাণোক্ত প্রক্ুভি-কুনুম বিক- 
সিত হয় নাই, সেই সময়ের রচিত অনেক অনেক উপাখ্যান উত্তর 
কালে এ গ্লোলক-বাঁসী ও বৈকৃষ্ঠ-বাসী চতুভু্জ বিফু-দেকের গুণ-কীর্তবন 
অভিপ্রায়ে নিয়োজিত ছইয়াছে। এমন কি, পূর্বতন দেবডা-বিশেষের 
নাম পর্য্যন্ত পরে বিু-নামাবলি-মধ্যে সম্িবেশিত হঈয়াছে | এক্ষণে 
নারয়ণ-শবদটি বিষু-বাঁচক বলিয়া প্রচলিত আছে। লক্ষ্মীনারয়ণ পদের 

অর্থ লক্ষণী ও বিফ । কিন্ত এটি প্রথমে ব্রচ্জার নাম ছিল ইহ] পূর্ব 
প্রদর্শিত হইয়াছে* | শতপখ ব্রাহ্মণের একস্থলে বেদৌক্ত পুৰষ-দেবতা 
নারায়ণ বলিয়! উক্ত হইয়াছেন 

স্বহদী ত্ব নাহাবয্থীন্জানঅমালিনিত্ততম। হাজাহ্ছি 
অন্তান্মন্থমহহ্ ভব হ্ামিনি। 

শতপথব্রাঙ্ষণ | ১৩।৬।৬|১॥ 
গুঁকষ-নারায়ণ কাঁষন। করিলেন, আমি যেন যাবতীয় বস্ত্র অতিক্রম 

করি গ আমিই যেন এই সমস্ত বন্ধ হই। 
পাপ পাক 

পট 

* ৭৩ পৃশ্ঠ]| 



উপক্রমণিকা। ২৯৩ 

নারায়ণ শব্দের ইতিবৃত্ত পর্য্যালো চন! করিয়! দেখিলে এইটিই প্রভীয়- 
মান হয়া উঠে ষে, প্রথমে বেদৌক্ত পুকষ, পরে ব্রহ্মা এবং সর্বশেষে 
বিষ এ আখ্যা লাভ করেন। পুরাঁণের মতে, বি প্রলয়-কালে জল- 
শায়ী খাঁকেন, কিন্তু প্রাচীনতর শ্রন্থ-প্রমাণে দেখিতে পাওয়! যায়, 
বেদোক্ত পুকষ (প্রজাপতি) ও ব্রক্ষা জলশা্সী ছিলেন এই মতই পূর্বের 
প্রচলিত ছিল *| 

লাঙ্ক নষ্টি জান্বন সনিত্ভাঘ । লইলনিকলব ্তিহ্- 
বঅনাহ্ত' আজন্ ব্বব্লম্যহব্ ঈত্বা 'আআন্বীন্ লানকৃ বি- 

ক্রক্সত্যহমল | 
শতপথব্রাদণ | ১১1১৬ ২। 

তখন ভীহাঁর (অর্থাৎ প্রজাপতি-সংজ্ঞক পুকষের) অবশ্ছিতি করিবার 
স্থান ছিল না| এই হেতু তিনি এই হিরপগ্য় অণ্ডে অবস্থান পূর্বক সম্বৎসর 
কাল সলিলে ইতস্ততঃ প্রবমান হইর। ছিলেন। 

বাজসনেরটনংহিভায়, খথেদসংহিতার দশম মগজে ও শতপথ 
ব্রা্ধণে পুৰষ নামক বৈদিক দেবতা-বিশেষের যে সমস্ত গুণ ও শক্তি বর্ণিত 
আছে, পরে মনুনংহিতায় যাহ ব্রশ্মার গুণ বলিগ্না বর্ণিত হয় শ') অৰশেষে 

ভাগবতে বিষ্ুঃ ও কুষণ স্বরূপে নেই সমুদায় আরোপিত হইয়াছে | 
পুরাণোক্ত বিষ সেই বেদোক্ত পুকষের মত সহত্র-শীর্ষ, সহত্র-পাদ ও 
সহজ্-লোচন। পুৰবের স্তার বি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত 

বস | পুকষের গ্তার বিষ্কু হইতে বিরাটের স্থষ্টি এবং খক্ সামাদি বেদ 
ও ব্রা্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শদ্র এই চারি বর্ণের উৎপত্তি হুর | দেবগণাদি 

যেমন পুকষকে বা পুকষের অঙ্গ সমুদায়কে যজ্ঞ-সামগ্রী করিয়া যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করেন, সেইরূপ, বিষ্ণুর অঙ্গ হইতে যজ্ঞ-সামগ্রী সকল আহরণ 
করিয়া উহারই যজ্ঞ করা হর । এই সমস্ত বিষয় বেদে বেদোক্ত পুকষ- 
দেবের, এবং পরে ভাগবতে পুরাণোক্ত বিষ্কর, মাহাত্বা-প্রতিপাদক 
বলিয়া কীততিত হইয়াছে। 

বেদে, পুকষ | ভাগবতোক্ত বিষণ ও বান্ুদেব | 

ব্যখ্হ্রঘীজাঁ গ্বহম: বক্কুভীনত্ত-পসিবা স্ব: 

বকহ্লাহ্য: ঘবত্রব্বদ।ণ্ হবক্ুধলাললমীমনান্ । 

ধ-সং1১০।৯০।১॥ তাঁগীবত। ২1৫1! ৩৫॥ 
দা পাপা পাপ পপ পপ পাপা পাপা ৮৮৮০৯ ০ ০ ঞ 

০ পপ ই আক ০৯ পা পলা পপ ০ 

শি্হি (দখ | 1 8 ও শা পৃষ্ঠা! 



২০৪ 

বেদৌঁক্ত পুকষ। 

স্তহ্্গ হই্ ল্য" 

অনধূন বসব শাল্মলূ। 

এ।এ।এ1২৪ 

বনুনি পিস্বনীন্তন্লা- 

$কম্ঘনিত্ কুয়া । 

এঁ। এ। এঁ। ১1 

নত্বাক্ বিহানু জান 

তিহাজী আঅআমিঘবুহমঃ | 

এ। এ এ1৫॥ 

বব্মাহ্ অন্ান্ বঙ্গ কন: ভ্ঞল: 
ঘাজালি ভান্তিংই | জন্হান্বি জল্সিং 

বত্মাহু অজ: নব্মাব্লাহন | 

এ এ। এ1৯॥ 
লাস্ভত্বীওজ্ঘ স্তন্তনাঘীকি বঙ্ 

বাজন্য: জন: | জন্ছ লহজ্ঞ অন্র্: 

মহৃঞ্না স্মক্রী$জাতন ॥ 

এ। | এ1১২॥. 

বন গ্তহ্ঈত্য সনি ইমা 

বত্মননন্নন | 

এ। এ এ।৬। 

ন বক্র বন্টিঘি দীন্বন ঘ্বহ 

জাননা: | নল ইন্না ভ্সবজন্ন: 

ঝাচ্ঘাঃ দরসতস্থ ঘি ॥ 

এ। 181৭1 
পপনপিি সত সপ ৮ 

ভারতবধীঁয় উপামক-সম্প্রদদায় । 

ভাগ্রবতোক্ত বিষ ও বাস্থদেব | 
ঘন্ব' স্তহদ হব 
মুন শভ্য মবস্ব অনু। 

ভাগবত। ২৬ ১৫॥ 

ননকৃলাভুন শ্রিষ্ব' 

নিনক্লি+ অপিনজ্রনি | 

ভাগবত । ২। ৬৩১৫1 

অন্ভজ্ীন ঘবীই$ব্সিল ঘম্যা- 

হ্ত্বঘহুন | হ্রহাজ: ত্তষদী ত্রীণঘ্থী 

আভ্াহান্নাহ্য্যাম্সঅ: ॥ 

ভাগবত 1২।১।২৫॥ 

ছন্ী অজি যালালি 

ান্তভূবন স্ব ঘণ্মন | 

ভাগবত । ২৬1২৪ 

স্কনহ্ত ভব্ম নক্সা ঘ্বলঈনজ্ 

ধান: | জঙ্দীর্বঘনী লমশ্রন: সতৃ- 

*ঘাঁ স্পরীত্যজাযন ॥ 
ভাগবত । ২1 ৫ ৩৭1 

স্বকমাবত্ংন 

ঘজধান্া: ঘজ্ধুনানযা | 

ভাগবত । ২৬১ ২৬॥ 

ফু ঘকুনঘকাহ: ভ্হতার- 

অইবস্থেদ | নর গুহ" অন্প' নিন- 

শাজনীস্মহমূ | 

ভাগবত 1২1১1 ২৭ 

. পা পিপাসা পিসী 1.1 ৭ ৫০০৯১৭১০০০৮ কী শা পদ পপ তর 

*. হিনৰ্লিদিনি ক্যাক ত্য | 

জধরদ্বামী | 
শ" এই শেষোক্ত ছুই (অর্থাৎ ষ্ঠ ও লপ্তম) খকের তাতপর্ষ্যার্থ ভাগবতের 



উপক্রমণিকা। «1 ২০৫ 

উল্লিখিত উভয় গ্রন্থের বচন গুলি এঁক্য করিয়! দেখিলে, এ সমল্ত বে 
এক গ্রন্থ হইতে অন্ত গ্রন্থে সংকলিত হুস্বরাছে ইহাতে সন্দেহ থাকে না| 
কে বা! উত্তমর্ণ ও কে ব৷ অধমর্ণ ভাহা অপরিজ্ঞীত খাঁকিবার বিবর নয়। 
বিষুু ও কুষ্ণকে স্যপ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তী পরমেশ্বর বলিয়া পতিপন্র কর। 
ভাগবত-প্রণেতার প্রধান ভদদেশ্য। কিন্তু পুর্ব পৃর্বব গ্রন্থে লিখিত আছে, 
ব্রহ্মা হুজনকর্তা ও মহাদেব সংহারকর্তী | হুহাীতে ভাগীবত-রচয়িভাকে 

অনেক সংকটে পতিত হুইতে ও বিস্তর কৌশল প্রকাশ করিতে হইয়াছে। 
তিনি এই বিরোধ-ভঞ্রন-উদ্দেশে লিখিলেন, বিজু কর্তৃক নিরোজিত হইয়! 
ব্রক্ষা ও শিব স্থজন ও সংহার করেন *। বিষ্ণু ভূমগুলের ভার-মোচনার্থ 
মৎস্য, কুর্খ, বরাহাদিরূপে অবতীর্ণ হন এ বিষয় রামায়ণ, মহাভারত ও 
পুরাণে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু প্রাচীনতর শাস্ত্র বা উপাখ্যান- 
বিশেষে এ গুলি ব্রক্ধ। বা প্রজাপতির অবতার বলিয়া কীন্তিত হয়| 

মৎস্যাঁবতার ।--শতপথ ব্রাক্ষণে মণ্জ্যাঁবতারের একটি অপূর্ব উপা" 
খ্যান আছে "| হিন্দুশাস্ত্রে এ বিষয়ের যত বৃত্তান্ত দেখা যায় এ 
উপাধ্যানটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । মৎস্য-অবতার কোন্ দেবের অবতার, 
এ উপাধ্যানে ভাঁহ। কিছুমাত্র উল্লিখিত নাই । কিন্তু বেদোক্ত উপাখ্যান 
বৈদিক দেবতাভিম্ন অন্য দেবতার মাহা ত্্য-প্রতিপাদক হওয়া কোন বূপেই 
সম্ভব ও সঙ্গত নয়। বিষ, মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন একথা বেদের কোন 
অংশে দূফ হয় না। এ বৈদিক উপাখ্যান অপেক্ষায় অপ্রাচীন 
মহাভারতীয় উপাধ্যানে লিখিত আছে, মৎস্য ব্রহ্মার অবতার, 

অন্থ সজাদনিক্ন স্ব্না অন্মং লামিলৰযনি। 
নব্যক্ৃদধ্য জুস নআ$ম্াব্মীন্বিনা নআাল্॥ 

বনপর্ব | ১৮৭| ৫২1 

( মছদ্য ধবিশ্রণকে কহিলেন) আমি প্রজাপতি ব্রহ্াঃ মৎস্যরূপ 
পরিগ্রহ পূর্বক তোমর্দগীকে এই ভয় হইতে মুক্ত করিলাম | 

যে সময়ে ব্রহ্মার উপাসন। প্রাছুভৃত ছিল, সেই সময়ে বনপর্ধের এই 
কথাটি নিএচিত হয় তাহার দন্দেহ নাই। মহাভারত অপেক্ষায় অপ্রা- 
চীন ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, এ মৎস্য বিষ্ুুর অবতার । 
বদ পপি পপি পাপী শি পাপী 

পাপ 

দ্বতীয় ক্ষন্জ্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২২ অবধি ২৯ পর্য্যন্ত কয়েক শ্লোকে পরিবপ্ধিত 
ও ধনুলীক্ত করিক্সা বর্ণন কর! হইয়াছে 

সী ১৯৯ পৃষ্ঠা দেখ। 

শ' শতপথব্রাদ্ধণ। ১] ৮1 



২০৩ * ভাঁরতবধাঁয় উপাঁমক-সম্প্রদায় | 

হিন্দুদের জাতীয় ধর্ম কেমন পরিবস্তিত হইয়া আসিয়াছে দেখ। এক 
উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন মময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মহিমা-প্রকাশ উদ্দেশে 
নিয়োজিত হইয়াছে। ব্রক্ষার মহ্ছিমাকে খর্ব্ব করিয়1 বিফ্ু-উপাসনার 
শ্রচার যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাখিল, তদীয় উপামকের' ব্রহ্মাদি অন্ত অন্ত 
দেবতার মাহাস্বা-স্থচক প্রাচীনতর উপাখ্যান সমুদায় কিছু কিছু পরি- 
বহিত ও পরিবর্ধিত করিয়া আপনাদের ডপাশ্য দেবের মহিমা-কীর্তনে 
নিয়োজিত করিতে লাখিলেন। তদনুমারে, মহাভারতের অন্তর্গত ব্রঙ্গার 
মাহাত্য-বোধক এঁ উপাখ্যান ভাগবত আদি পুরাণে বিঞ্ুুর মাহা ত্ব্য- 
প্রতিপাদক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে* | শতপধত্রাঙ্মণের মত এই যে, জল- 
প্রলয়ের উপক্রম হইলে, মৎশ্য মনুর সমীপে উপস্থিত হুন| মনু তাহার 
সমীপে প্রলয়-সংবাদ শ্রবণ করিয়া এক খানি অতি বৃহৎ অর্ণবয'নে 
আরোহণ করেন, কিন্তু তাহাতে পশু পক্ষী, বীজাদি সঙ্গে লঙ্ববার প্রসঙ্গ 
নাহ। কিন্তু ভাগবতে লিখিত অ'ছে, মৎশ্যরূপী ভগবান রাজ] সত্যব্রত- 
সন্িধানে উপনীত হুন। প্রলর-কাল উপস্থিত হুইলে, তিনি ভগবানের 

আদেশ অনুসারে যুনিগবীণ নক্গে ওষধি ও বীজাদি অমভিব্যাহারে করির। 
একখানি বৃহৎ তরণীতে আরোহণ করেন । গ্রলয়-কাল অতীত হুইলে, 
বিশ্বপাত! ভগবান ব্রক্মার সহিত প্রলঃ-সমুদ্র হইতে উদ্থিত হইর! হয়গ্রীব 
অন্থরকে বিনাশ পুর্বক বেদ সমগ্র উদ্ধার করেন 11 

পপ ০৭ পপি পক পাপ পাপা পপ ০০৫ ০০ নগ্ 

৬ তাগনত | ৮ক্যন্ধ। ২৪ অধ্যায়। 

1 এই উপাখ্যান অন্ুলারে ত্রন্মার নিশ-কাশল উপন্হিভ ছইলে) ভগবান্ 
বিযুর বেদ-উদ্ধার জন্য মৎলা-ক্ূপ ধারণ করেনঃ তদলুলারে এই প্রলয় নৈমি- 
তিক প্রলয় হইতে পারে | কিপ্ত এই পুরাণের প্রথম স্কন্ধে লিখিত আছেঃ 

*্ভ্ছ্দ ঘ জনকে মালগু আছ্মারঘিব্ন | (ভাগবত ।১1৩1১৫ |) 

চাক্ষুষ মনুর অর্ধিকার- কালে পমুদ্র-রদ্ধি হইয়া জলপ্রাবন ঘটিলে পর, 

বিঝু যৎসা-রূপ ধারণ করিক্কাছিলেন 11 

ব্রদ্ষার দিবাঁকালে চতুর্দশ মন্থর অধিকার ছয়) তন্মধ্যে চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনুমাত্র) 
গুতয়াং ততকাঁশ ভরন্ধার নিশাকাল কি প্রকারে ছঈইতে পারে? এবং তং- 

কাঁলে নৈমিত্তিক প্রলক্পইব1 কিপ্রকারে লদ্ভবে 1? গআতএব তাগবতের ছুই শ্থানের 
এই ডুইটি কথা পরম্পর-বিরুদ্ধ | | 

এইগ্রপ একটি পৃথিবী-ব্যাপী জল-প্রলর-বৃত্ান্ত অন্যান্য নানাদেশের 
নানাজাতীক্ শাস্ত্রে লঙ্গিবেশিত রহিয়াছে । তায) নি সি 

পপর ০৭৮ ০ পিসী, ৮৮৭ ৯০৭ সপ সপ্ীপপপিকপপ পপ পপ ০৮ পলা সস পাপা গগক ৮০ নু রি 

* ভাগবতের টীকায জবান ইহাকে মাসিক প্রলয় বলিয়া উক্ত 

কপ্রিয়াছেন ! 



উপক্রমণিক1। কে 

মণ্হ্য পুরাণের প্রারজেই বিষ্ণুর মৎস্াবতীর-বৃত্তীস্ত সন্নিবেশিত হই- 
কাছে । তাহাতে লিখিত আছে, তিনি মৎস্যরূপ পরিগ্রহ করিরা মনুকে 

এই পুরাণ উপদেশ দেন এ বৃত্তান্ত মহাভারতীয় উপাধ্যানের অনুরূপ | 
.. ০১০ পাপা শিতিপশলপাণ শশী? শীত ত শা পাশাপাশি 

মধ্যে পিখিত আছে, এ দেশীর জিপথস নামে এক ন্ৃপতি দেবতা-বিশেষের 
আদেশক্রমে একধানি রবুছত্তর আর্ণবপৌোত নির্ধাগ করিয়া জল-প্রলয়ের সময়ে 

অপরিবাঁরে ও সবান্ধবে পশু, পক্ষী ও খাঁদ্য-সামগ্রী সমুদায় সমভিব্যাছাঁরে 

তাহাতে আরোছণ পূর্বক প্রাণি-রক্ষা করেন | এঁদেশীর ওনিল নামক দেবতা- 
বিশেষ ভারভবর্ধীয় মণ্ডদ্যানভাঁন্রে মত অর্ধাঙ্গ মস্যাকৃতি ও অপর অর্ধাঙ্গ 

মন্ষ্যারতি |--71200098 1010700560, 1795, ০1, 150. 59. 

সীরিয়! দেশের শানসেও ইনার আর্বিকল অন্বর্ূপ একটি উপাখান আছে | 

তথাকার যে রাজ! জল-প্রলয়ের সময়ে স্মজন ও পশুপক্ষ্যাঁদি সঙ্গে উন্লখিত- 
রূপ এক খানি অর্ণতযানে আরোছণ কন্তি! হক] পান, ভাঙার নাম ভিউ কলি 

রন বলিয়া লিশিত আছে |--1,00181) 0110160 11) 11700710618 ঢা103320, 

8০1, 1, 7, 548. 

থৃষ্টায় সম্প্রদায়ের বাঁই বল নামক পর্মাশান্ছে এবিষয়ের যে অবিকল এইরূপ 

একটি উপাখ্যান সবিষ্তর বণিত রহিয়াছে, তাছ। প্রসদ্ধই আছে | যিনি ঈশ্ববের 

প্রভ্যাদেশ ক্রমে সপার্রবারে পশু, পক্ষী ও খাঁদ্য-লামগ্রী সঙ্গে লমুদড্রপোতে 

আরোছপ কিয়া রক্ষিত ছন, তীঁছার নাম নোঁয়া বলিয়া উল্িখিত হইয়াছে | 
31016 (06110318. 0118]). 6. ?. 8. 

আমেরিকাখণ্ডেও এ বিষয়ের বিশেষ বিশেষ রত্বান্ত প্রচলিত আছে। 

ব্রাজীল্-দেশীয় লোকের মধ্যে এইরূপ জনশ্রুতি আঁছে যেঠ এককালে সমস্ত 
লোক জলপ্রাননে বিনষ্ট হয়; কেবল একটি পুরুষ ও ভাছাঁর গর্ভবভী ভণ্গনী 

রক্ষা পাঁয় | ভাঁছাঁদের হইতেই পুনবায় মনুষ্য-কুলের রদ্ধিহয়| কুবা-দক্টপে 
এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কোন সময়ে একটি প্রধাঁন-পদস্ছ বুদ্ধ লোঁক 

গ্রলয়-ঘট নার প্রানঙ্গ আগ্রে জাত ইইয়া একখানি সমুদ্রপোত নির্মাণ পূর্বক শ্বীর 
পরিবার ও অন্য অন্য বহু প্রাণী সমভিব্যাছারে তাছাঁতে আরোহণ করেন | 
টেরাকর্ম'-দেশীয় কতকগুলি লোকে কঙ্চেঃ প্রীল-কাঁলে সমস্ত নরকুল ধংস 
ছইয়। কেপ একটিমাত্র মনুষা সপরিবারে রক্ষা! পার। পশ্চা তাছাঁদের 
হইতেই পুনরায় মনুষা-প্রবছ বৃদ্ধি হইয়া আইনে । এই সমধ্ত ব্যততবেকেওঃ 

'আমেরিকাধণ্ডের অতি মেকমিকো) পেরুবিক্ক প্রতি নানাদেশে অসাধারণ 

বনা।-ঘটনার নান! উপাধ্যান প্রচলিত আছে 1--0000501008019 13:3090- 
1108. 70) 1501. 40016 00 10102, 

এসিরিয়া দেশের অন্তর্গত কৌযুগ্ডিকৃ নামক ক্ছাঁনে কেলভীয়! দেশীয় জল- 
প্রলর-বৃতাণড খোদিত ছিল | কয়েক বসর হইল্ও ভীধান লেয়ার্ড, এবং শ্মিথ 



ছচ্ ভারতবধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

কুর্মাবভার |-_পুরাঁগাঁদি অপেক্ষা! প্রাচীনঙডর শাস্ত্রের মতে, কৃর্ 
প্রঙ্গাপতির অবতার । 

বব অন্ন্থব্মীনাল ছনকৃনা সদ জন্মা সলাদলি; সা 
“ক্মক্কজন হহ্ব্জনান্ধবীন্নন্বাবীন্নজ্ঞান্ জুন; জজ 
ই কুব্মনাস্বাহাত: বলা: সলা: জাঙ্াহুনি। স্ব অ; 
ঝ কুল্মাঁী বব ন্লাকিল্স;। 

শতপথ ব্রাঙ্ষণ। ৭81৩1 ৫॥ 

প্রজীপতি কুর্ব-রূপ ধারণ করিরা সন্তান উৎপাদন করিলেন। যাহা 
তিনি স্থজ্জন করিলেন, তাহ! (অকরোৎ) অর্থাৎ করিলেন এই নিমিততই 
উাহাণকে কুর্ব বলে। কশ্ঠপ শবে কুর্ম বুঝায় এই নিমিত্ত লেকে কছ্ছেঃ 
সকল জীব কশ্ঠপের সম্ভান। সেই কুর্দও যিনি, আদিত্যও তিনি | 

এই বৈদিক উপাখ্যান অনুনারে, কুম্ব আদিত্য-ম্বরূপ ও প্রজাপতির 
অবতার | এটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কথ তাহার জন্দেছ নাই | পশ্চাঁৎ 
বিষ্ু-উপাসনার প্রাহুর্ভাব হইলে, পুরাণে কুম্ব বিষ্ুবতার বলিয়। প্রচা- 
রিত হয়। দেবাস্থরে একত্র হইয়া সমুদ্র মন্তন করেন, তাহাতে মন্দর 
মন্থন-দণ্ড ও বান্ুকি রজ্জ। হয় এবং বিষ্ট কুর্ম-রূপ পরিগ্রস্থ পূর্ধ্বক পৃক্টো- 

৮৮০০ পা পপি ০-:৮৮৫০৭০ সপ্ত, শি াপিটিকিস পপি? 
এ 

তাছ| অনুসন্ধান করিয়া আনেন এবং ল্যিথতাছার অর্থোন্ডেদ করিয়া ১৮৭২ 

খষ্টাব্দের ওরা ডিসেম্বর একটি সভায় % তাঁছা পাঠ করেন | ইছ! পূর্ববো- 

লিখিত নান! উপাধ্যানের অনুন্রপ| বিনি স্থগণ এবং পশু-পক্ষ্যাদি সমলিত 

অর্ণবযান আরোহণ করিয়] প্রাণ-রক্ষা পান) ভাঙ্গার নাম ছল্িসড্র প'। 
ঈ্ীস্বদেশীর শান্তেও . এই্ইরূপ একটি অপাঁমান্য জলগ্রাবনের কথ] বিনিবে- 

শিত আছে, কিন্তু উল্লিধর্ত*উপাখ্যান সমুদ্য়ের লক্ষিত ৫কাঁন কোন 2২ শে 

তাঁছার কিছু কিছু অলাদৃশ্য দুষ্ট হইয়া থাকে । তাকাতে এইরূপ লিখিভ 

আছে যে ডিউকেলিয়ন্ নাঁমক নৃপতি-বিশেষের সময়ে মছধাবন্যা উপস্ফিত 

হইয়া মনুষা-কুল বিনষ্ট কইয়া যায় | জল-প্রলর নিবৃত্ত হইয়া ভূমি প্রকাশ 

পাইলে, দেবগণ যৃত্তিক! দিয় নর-মূর্তি সমুদার নির্মাণ করেন এব বাহু-প্রবেশ 

দ্বার] লেই লসুদায়কে সজীব করিয়া দেন |] 

* 9001967 ০1 0101)02] 4১7009০9102, 
1 009 29৪7 0০০1০077790 0? 30161)08 2000 0100 2113) (0 

1875, 0. 28ঠ 82৫ 286. | 
1 170070101601% 71112017108. 20 2000. ০1, 1, 



উপক্রমণিক1। ২০৯ 

পরি মন্দর ধারণ করেন। এ বিষয়ের পৌরাণিক উপাধ্যাঁন হিন্দু-সমাজে 
সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে এবং অনেকানেক বাঙ্গাল! গ্রন্থেও তাহ! প্রচা- 
রিত হইয়াছে! অতএব এসম্থলে সবিস্তর বিবরণ করিয়া গ্রশ্থ-বাহুল্য 
করিবার প্রয়োজন মাই | রাঁমায়ণের বালকাণ্ডের &৫ সর্থে, আদিপর্বেরবের" 
১৭-১৯ অধ্যায়ে, মতস্যপুরাণের ২৪৮-২৫০ অধ্যায়ে, বিষ্ুপুরাণের প্রথম 
হশের নবম অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণের স্থক্টিখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে ও উত্তর- 

খণ্ডের লগ্ষম্যুৎপন্তি নামক অধ্যায়ে ভাগবতের অউমক্কদ্ধের সপ্তম অধ্যায়ে 
ও অগ্নিপুরাণের ভূতীয় অধ্যায়ে এবিষয়ের উপাখ্যান সবিশেষ বর্ণিত 
হইয়াছে । সেই সমস্ত উপাখ্যানের পরস্পর বিস্তর অনৈকা ও বিভিন্নত 
দেখিতে পাওয়া যায়ঃ অথচ সে সমুদীয়ই একমতাবলম্বী এক গ্রস্থৃকারের 
বিরচিড বলিয়া প্রচলিত আছে ইহা! সামান্য কৌতুকের বিষয় নর 

বরাহাবতার 1--এইরূপ, বরাহছও বেদ-শাস্ত্রে প্রজাপতির অবভার 
বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে । এ ব্ষিয়ে তৈত্তিরীয়নংহিতীর প্রমাঁণই সর্ব্বা- 
পেক্ষা প্রাচীন বোধ হয়। 

আদীনাদুলগ ববিবলাঘীন্। নগ্ভিন সলাঘলি- 

বান্তুলতান্লহন্। বব ছুলাম্ দচ্যন। লাম্ অহান্থী 
অমন । 

তৈত্তিরীয়সংহিভা। ৭1১1 ৫॥ 
এই জগীৎ প্রথমে জলময় ছিল| প্রজ্গাপতি বাজ স্বরূপ হুইয়! 

তাহাতে বিচরণ করেন তিনি এই পৃথিবী দর্শন করিলেন ও বরাহ- 
রূপ পরিশ্রছ পূর্বক উদ্ধার করিলেন। 

ক্সানীমাতুহমন অক্বিবনান্বীন।। দীন ছলাদলি- 
হস্মাব্যন্। জঘলিহও হ্বাহিনি | ্বী$দজ্ন্ স্তজ্জংদক্থ 
নিষ্তনৃ। স্বীগলন্মন। সহি ন নন্। অস্ভিবিহল্ি- 
নিষ্ভনীনি | ব্য নহাশ্বীছদ জনতীদন্মলভলন্ | ব্ব ছঘি- 

নীল ব্সাভ্জন। লব্া তদন্বত্ীক্মজ্জন্ | লন্ ঘুচ্জহ- 
দ্ী স্তন । অহ্ঙগঅতরন্ ন্ মিল ছিবিল্রমূ। 

তৈতিরীয় ব্রাহ্মণ । প্রথমাউক। প্রথমাধ্যায়। তৃতীয়ানুবাক | 

এই জখীৎ অগ্রে জলময় ছিল | প্রজাপতি স্ন্ডি করিবার ইচ্ছ। করিয়! 
৮৬ 



২১ ভাঁরভবর্ধীয় উপানক-সশ্গুদায় । 

বিবেচন। করিলেন *॥ কিরূপে ইছাতে জগৎ নির্মিত হইবে? তিনি 
দেখিলেন, একটি পদ্মপত্র রহিয়াছে | মনে করিলেন, অবশ্ুই ইহার 
আধার-ম্বরূপ কোন বু বিষ্কমান আছে। তান বরাহরূপ ধারণ 
করিয়া সলিলে নিমগ্ন হইলেন এবং নীচে থিয়৷ পৃথিবী প্রাপ্ত 
হইলেন | তাহ হইডে দত্ত দ্বার মৃত্তিকা খনন করিয়! লইয়! উন্থিভ 
হইলেন প'। এ মৃত্তিক। পদ্মপত্রে প্রথিত অর্থাৎ প্রসারিত করি 

রাখিপেন । সেই মৃত্তিক। প্রথিত হয় বলিয়া তাছার নাম পৃথিবী হইল পৃঃ 
পপশপপাপশাসপী পাপা পাপী তিপিপা পপ পাপী পাশ পাশপপালপাপাাপা ২ পিপিপি পাপ পাপ শা ক পাপ পা প্লাগ, 

৯ “আন্মাক্যন্” ঘহ্ঘান্তভীত্বলন্ছদ নঘীও$স্কহন |__লায়ন-ভাষ্য | 

শ ? তঘস্আীহদত্লত ৮” কিরনীদঘাজা কয ব্বহৃত আ চঘকগজনস 

যঘ্ধিত্তত্ীঘত্থ ক্মজ্সন জনঘারু ।__লার়ন-ভাঁব্য | 

ভাতা ব্রাঙ্মণের মধেও এইরূপ বরাছ কর্তৃক পৃথিবী-উদ্ধারের প্রণ্গ 

আছে। 

বেনী » ক্যদ্দ ঘঘিজ্বাঘ সাইযলালী | মানু কপি হাস 

ভতলঘাল | 

শতপথ ব্রাদ্ধণ | ১৪|১1২১১ 

অগ্রে এই পৃথিবী এক প্রাদেশমাত্র ছিল | একটি এমূষ নানক বরাছ তাঁহাকে 
উদ্ধার করে। 

এই উপাখ্যানেরও লছিত প্রজাপতির নম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাঁর, কেনন। 
এই কথার পরেই লিখিত আছে) 

ঘীভ্বা: ছনি: দজাঘনিষা লব হলঈবনৃলিৎ দন চিহত্থ আকা ঘজ- 

অবনি জন্ত্ব কতীনি। 
পৃধী-পততি প্রজাপতি এই এমৃঘকে ইছার় এই শ্রীতি-নিকেতন মিথুন প্রদান 

দ্বার সমদ্ধ ও সম্পূণ করিয়৷ দেন। 

তৈত্তিরীর আরণাকে মৃত্তিকা ভমন্ত্রণ-প্রকলপণে লিখিত আছে) 

গুলিঘ্ঘবতথী ত্বীদ্ধপাহিী | ভত্মনা্ঘি অহা দ জঙ্যাল যম- 

বাস্জুলা 1 

তৈতিরী আরপ্যক (১০1১৮ ॥ 

(য়ততিক') ! তৃদ্ঘ পুরবী-স্বরূপা ও ধু (অর্থাৎ কামধেন্-সদ্ুশী) এবং 

লভা ও প্রাশিগণের ধারণকক্রী | একটি কৃঞ্চবর্ণ শতবাহু বরাছ তোমাকে উদ্ধার 

করে | 
আআ পপ পিপাসা ০৯৮ বল পপি ন্পীপপস্ ল প-প-৮ এাক্া াপ০পপ 

*. শ্রহাক্কাশআাহয।__লায়মাচাধ্য | 
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তৈত্তিগীর ত্রাঙ্ষণে বরা অবভারের বিষয় এইরূপ বর্ণিত ছঈরাছে'। 
রামায়ণে বরা ব্রন্গার অবতার বলিয়। স্প$ লিখিত আছে। 

ভি বতিভনবাক্বীন্ ছুমিধী ন্গ নিন্ভিনা। 

মন; বলমনত্ ক্যা ব্অন্ধৃইনন: নথ ॥ 
ব্য নহ্ান্ন্কানী মলা সীতজন্কাহ্ অন্তল্মহান্। 

নন্তলন্র অনন্ স্ব বন্ধ ত্বন: জমারামি; ॥ 
রামায়ণ । ২ ১১০৩৩ ৪॥ 

প্রথমে সমূদর জ্জলময় ছিল ; তাহাভেই পৃথিবী নির্ষিত হয়| পরে 
্য়ন্ত, ব্রহ্মা দেবশীণ সমভিব্যাহ্থাঁরে উত্পন্ন হন | অনস্ভর তিনি বরাহৃ- 
কূপ ধারণ করিয়! পৃথিবীকে উদ্ধার করেন ও আপার কতা স্ব! পুভ্র- 

গণকে মঙ্গে লইয়। সমস্ত জগৎ স্থপ্টি করিয়া ফেলেন । 

বালী শজ্জাধ্ধর বস্া নষ্ট হ্যানহজল্ল । 
স্যন্বৰাদাক্মহি অন্নস্বাাহাযযা ছুনি ব্যন!: || 

ঘনজ্ঞনন সন্ত্বী ও তা স্ুব্য আহান্হ্ম্। 
হব নহা লি বজ অস্া অক্সাতিহাঁ বহ: | 
তহজহাজনা হ্যা না বলাকা লালন: | 
ঘুলঙন্ হ্আাদআালা ঝাহান্ ক্মলাহ্যিন! 1। 

লিঙ্গপুরাণ | ৪ ৪৫--*৪৮॥ 

রাত্রিকালে স্থাবর জঙগম সমুদয় বস্তু একার্ণবে নফ$ হইলে পর, ব্রক্গা 
সলিলোপরি শয়ন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি নারায়ণ * 
বঙিয়। উক্ত ছইয়াছেন। রাত্রি-শেষে ব্রহ্ষবিত্বম ব্রন্ম। জাখীরিত হইলেন 
এবং চরাচর জগৎ শৃন্ দেখিয়! স্যর্টি করিতে মীনস করিলেন | ধরনী- 
মণ্ডল জলে পরিধুত ছিল; সনাতন ব্রহ্মা বরাছ-রূপ ধারণ পূর্বক তাহাকে 
গ্রহ্থণ করিয়। পুর্বববৎ স্থাপম করিলেন । | 

তৈতিরীয়সংহিতা, তৈত্রিরীয়ব্রাক্ষণ ও রামায়ণৌক্ত উল্লিখিত উপণ- 
খ্যান এবিষয়ের মান! পৌরাণিক উপাধ্যান অপেক্ষা প্রাচীম ভাছার 
সন্দেহ নাই । এ উভয়ে বরা প্রজাপতি ও ব্রন্ষার অবতীর বলি নির্সে- 

র্ 

% ৭৩ পৃষ্ঠায় এই শব্দের বাৎপতি দেখ | 



২১২ ভারতবধীয় উপানক-সম্প্রদায়। 

শিত ছইয়াছে। লিজপুরাণ শিব-প্রধান ; বিকু্যহিম। প্রচার করা তাহার 
উদ্দেগ্ত নয়; অতএব তাহাতে শ্রাচীনতর উপাধ্যানানু নারে, বরাঁহ ব্রহ্মীরই 

অবতার বলিয়। নির্দেশিত হইয়াছে । পশ্চাৎ বিজ্ুপুরাণ, বন্িপুরাণ, পদ্ব- 
পুরাণ ও ছরিবংশে এ উপাখ্যান পরিবর্ধিত ও পরিবর্ধিভ করিয়া বিষুর 
মহিমা-প্রতিপাদন বিষয়ে নিয়োজিত কর। হুইয়াছে। এই সকল পুরাণ ও 
হরিবংশের মতেঃ বরাহ বিষ্ুঃরই অবতার । মুলোপাখ্যান এত পরিং 
বর্তিত হইয়াছে যে, অবতীর্ণ হইবার মুল উদ্দেশ পর্ধ্যস্ত বিভিন্র ছইয়। 
খিয়াছে। এই সমস্ত উপাখ্যান দুই প্রকারে বিভক্ত ছইতে পারে; 
এক প্রকার এই যে" বিষ রসাল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার 
উদ্দেশে বৰরাহ-রূপ ধারণ করেন, আর দ্বিতীয় এই ষে, তিনি দৈডা- 
বধ দ্বারা ভূমগুলের ভার মোচন করিবার অভিপ্রায়ে এঁরূপে অবভীর্ণ 
হন। বিষ ও পদ্মপ্রভৃতি পুরাণে রসাতল হইতে পৃথিবী-উদ্ধারের 
বিবরণ আঁছে। অনি মহাভারতে এবং লিঙ্গ, বঙ্ছি গ্রভৃতি পুরাঁণে বরাছ 

দ্বার। দৈত্য-বধেরই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । হরিবংশে এবং মতন্য- 
পুরাণে এ উভগ্ন প্রকার উপাখ্যানই কিয়দংশে মিশ্রিত হইয়া শিয়।ছে। 
এঁ উভয়ে বরাহু দ্বার। রসাতল-মগ। পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার আধখ্যানও 
আছে এবং তম্মধো পৃথিবী-কৃত বিক্ু-স্তবে এইরূপ উক্তিও আছে যে, 
“ভথীবন্! আমি দানবখীণ কর্তৃক আক্রান্ত হুইয়। ভোমার শরণাপন্র হই- 
স্লাছিঃ আমাকে পরিত্রাণ কর” * | 

বিষ্ণভাগ্বভাদি পুরাণে য্জবরাছ নামক একটি বরাহ-প্রসল 
আছে। সেটি বজ্জের রূপকবই আর কিছুই নয়। তদীর বর্ণনায় 
চারি বেদ তাহার চারি পাদ, যুপ ভাহার দংষ্রণ অগ্নি জিহ্বা, কুশ খাত্র- 
লোম, অহোরাত্র নেত্র-মুগল, পরব্রদ্ধ মন্তক, বৈদিক স্থৃক্ত সমুদায় জটা- 

রাশি, বেদস্ছন্দ গাত্র-্বক, যঙ্ঞ-স্বত নাসিকা, চমল-পাত্র কর্ণ-রন্ধ,+ সাম- 
থান গভীর নাদ, যজ্ঞনমুহ অঙ্গ-সন্ধি ইত্যাদি রূপক বর্ণনাই দূ হইয়া 
থাকে । এবিষয়ে ভাগবত ও বি্টপুরাণে পরস্পর কিছু কিছু বিভিন্নত! 

দেখিতে পাওয়। বার প'। 
মহাভারভীয় শাস্তিপর্কের অন্তন্থতি মোক্ষধর্মপর্কবের ২০৯ অধ্যায়ে, 

ভাখবন্ডের তৃতীয় হ্কন্দের ১৮ ও ১৯ অধ্যায়ে, লিঙ্গপুরাঁণের ১৭ 
পপ পাস 

&. ভানবক্তীজন্বালান্ন হঘানকানর্ আলাদূ । 

লা লাঁত্তংন্দঘত আমন মহব্য লাল ॥ 

হছরিৰংশ | ২২৪|২৩॥ 

শ' বিসুইগুরাণ। ১) ৪ এবং ভাগবত। ৩; ১৩ দেখ 
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অধ্যায়ে, অগ্রিপুরাঁণের চতুর্থ অধ্যায়ে; বি্কপুরাণের প্রথম অংশের চতুর্থ 
অধ্যায়ে, পদ্মপুত্রাণের শ্ক্টিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে, হরিবংশের ২২৪ 
অধ্যায়ে, কালিক উপপুরাণের ২৮ ৩ ২৯ অধ্যায়ে, মৎস্থযপুত্রীণের ২৪৩ 

ও ২৪৭ অধ্যায়ে এবং বহি ও শ্বকড়পুরাণে বিফুজর বরাহ-গ্ূপ-ধাঁরণ 

বিষয়ের নানাপ্রকার ভপাখ্যান বিদ্যমান আছে। ৃঁ | 

বাঁমন।_ খখেদের এক স্থলে লিখিত আছে, বিষুঃ অর্থাৎ আদিত্য- 
বিশেষ এই জখম্বগুলে ত্রিপদ বিক্ষেপ করেন। 

ছুক হিজ্যুনিল্ঙ্গনি লা লিক দক । ব্ন্রন্লক্ত 
দাই । 

খ-সং ১ ২২ ১৭॥ 

বিষ্ক এই জগতে তিন পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেি। সমুদায় জগৎ 
তাহার ধুলি-যুক্ত পদ দ্বার! ব্যাপ্ত হইয়। রহিয়াছে | 

নীষ্ছি দা হিল্তঙ্গম নিহ্য্বলীদা অহা; । আলা 

নম্মীব্যি আাহ্অন্। খ-সং|১1২২1১৮॥ 
হর্দর্বও সকল জগতের রক্ষাকারী বিষ্ু ধর্শের পুষ্টি-সম্পাদন পূর্বক 

পৃথিবী প্রস্তুতি স্থানে তিন পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন । 
নিকক্তকাঁর যাক্ক খষি এই ছুই খকের যেরূপ ব্যাখা করেন; পশ্চাঁৎ 

লিখিত হইতেছে। 

অহিহ িন্ব নব্িত্ঙ্গল বিছ্য: | লিমা লিনা দহ 

লমালান্বা্ ঘিম্ালন্হিত্ হিবীনি ঘাকতুষ্যি; । 
ব্যলাহীভথা বিদ্য,দই নঅঘিহীনসীব্যলাল;। 

নিকক্ত | ১২ | ১৯ 

বিদ্ধ এই সমগ্র জগৎ পরিক্রম করেন। তিনি তিন প্রকার ভাব 
গ্রহছণার্থ ভিনবার পদ-বিক্ষেপ করেন| শাকপুণি বলেন, (বিসু) ভুলেক, 
তুবর্লোক ও সর্থলোৌকে পদ-বিক্ষেপ করেন। ওর্ণনাভ কছেন, উদয়- 
স্থানে, মধ্যাকাঁশে ও অন্ত-গামন-স্থছলে পদার্পণ করেন। 

অতএব ওর্ণনা্ের ঘতে, এই বিষ হ্র্য ও তাহার ত্রিপাদ-বিক্ষেপ 
উদয়, অন্ত ও মধ্যাঙ্কুকালের গতি বই আর কিছুই নয়। ছুর্গীচার্ধ্য নিকক্ত- 
ভাষ্যে এই কথাটি দুম্প্ট লিখিয়াছেন। 

বিথ্হাহিল্;। জঘনিনি অন খআক্ক না লিহ্ব 



২১৪ ভাঁরতবধীঁয় উপাসক-পপ্প্রদায়। 

ঘহন্ লিভন্দ দহ্মূ লিঘাল দই: | জল লাষন্। 
স্বঘিন্মালনািত্রি হিবীলি আান্দদুখ্যি: | ঘাত্রিনীঠবিন- 
ঘৃনা ঘঘিন্ঞাঁ অন্জিত্বিকছি লন্তিঙ্মলন নকছিলিভ্তলি 

'ন্নহিী বক্ুনালা কিনি ভ্ত্বীঝালা ॥ অন্্ধনূ নন্দ 
ঘঅজব্নন্ নমা ভরি জগ । (খসং। ১০।৮৮| ১০1) 

হলাহীন্ত্য তরযলিবান্ত্বন্ অকলবব্জিঘন্ল || অি- 

হয দই লম্মন্হিনি/ল্নহিস্থ | অঅঘিংজ্তন্ধী নিহাবিত্ী- 
ব্যলাম বআত্মান্বা নন্মন ॥ 

ছুর্ণাচার্ধ্য। 

বিষু স্বর্য্য, কেনন1 তিনি তিনবার পদ-বিক্ষেপ করেন | কোঁখাঁয় 1 

শীকপুণি বলেন, ভূলোক। হ্যলোক ও অন্তরীক্ষে । তিনি পার্থিব অগনি- 
স্বরূপ ছইয়! পৃথিবীতে যকিঞ্িহ গামন ও অধিষ্ঠান করেন | অন্তরীক্ছে 
বিছ্বাৎ-ম্বরূপ ও ছালোকে স্থর্য-স্বরূপ হইয়া গমন ও অধিষ্ঠান করেন | 
শ্রচতিতে উক্ত হইরাছে, “দেবগণ সেই (ন্বর্ধয-ম্থরূপ) অগ্নিকে তিন প্রকার 
ভাঁবে বিদ্যমান করিয়া দেন। ওর্ণনাভ আচার্য বিবেচন। করেন, উদয়- 
কালে উদয়াঁচলে উদয়-স্থানে এক পাদ বিক্ষেপ করেন, মধ্যাহ্ৃ-কালে 
বিষুপাঁদে অর্থাৎ মধ্যাকাশে অপর একপাদ এবং অন্তাচলে গয়শিরে * 
অর্থাৎ অস্তগমন-শ্থলে অন্য একপাদ বিক্ষেপ করেন। 

পুরাঁণে বামনাবতারের উপাখ্যান মধ্যে লিখিত আছে, বিজু বামন” 

রূপ ধারণ পুর্র্বক ৰলি রাজাকে ছলন! করিতে গিয়! ভূতলে একপাদ, 
অন্তরীক্ষে একপাদ ও অবশেষে বলির মন্তকোপরি একপাদ অর্পণ 

করেন! এই নিষিত্ত এই অবভারকে ত্রিবিক্রমাবতাঁরও বলে | সায়না- 

চার্ধ্য উল্লিখিত হুই খকের ব্যাখ্যায় পৌরাণিক বিফুর এ অবভারের 

সাপ 
পপ পপ পা 

পাপা 

*. এই গয়ণির শক পাঁইক়্াই কি শক্সা-মাছাত্বয ও গয়্ান্তরের উপাখ্যান 

বিরচিত হইয়াছে? যখন বিসুঃ নামক আদিত্য-বিশেষের অর্থাত সূধ্যের গর" 

শিরে (অর্থ অন্তগমন-ক্ছলে) পদ-বিক্ষেপের প্রল্ম আছে এবং যখন পৌরা- 

শিক বিসুুরও গঞ্গশির়ে ( অর্থাং গরান্ুপ্পের মন্ত্রকে) পদাপ্পণের কথ! লিখি 

রহিয়াছে) তখন এ অনুমান কোন রূপেই জনস্তব ও অনঙ্গত নয়| 



উপক্রমণিকা ৷ ১১৫ 

প্রসঙ্গ করিয়াছেন কিন্তু বেদোক্ত বিষ বলি-বঞ্চক পৌরাণিক বিষ্ণু নন, 
মূলেও কোন অবতারের প্রসঙ্গ নাই এবং পূর্ব্ব পূর্ব আচার্যেরাও ভাহার 
সেরূপ অর্থ করেন নাই। বরং বেদোঁক্ত বিষ নামক আদিত্য-বিশেষের 
উল্লিথিত ত্রিপাঁদ-বিক্রমের প্রসঙ্গ হইতেই পেখরাণিক বিঞ্ুুর বামন]- 
বতারের উপাখ্]ান উদ্বোধিত হইয়াছে এই কথাই সর্ফতোভাবে সন্তব | 

শতপথব্রাহ্ষণে এক যজ্ঞ-বাচক বামন-রূপী বিজুর উপাখ্যান আছে; 
তিনি অস্থরগণের নিকট হইতে কৌশলক্রমে সমস্ত ভূমগুল অধিকার 
করিয়া লন। সেই উপাখ্যানটি এই স্থলে অবিকল উদ্ধত হইতেছে । 

ইনান্ব মা আন্তবাত্থ শখ দাজাদলা: দক্যুমিংই। ননী 

ইন্না অন্তরম্মলিতান্তহজন্থান্তহা ললিইংজ্সাজক ত্য লূনল 

লিনি || (1 বি ্ বীত্ৃক্বনানা গঘিনী বিলাল নী নিঅভমী- 

দজীবালনি। নালীন্যা স্বলনি: দক্বান্সাত্ী অিজলানা ঘনপী- 

স্ব; | «|| লতৃধ ইমা; হ্যস্ন্থবি জনন স্ক না ভুমানত্তহা; 
ঘতিবী দন নইম্সালনী অনমানভ্তবা বিনজল্ন । হি নন; ব্যান 

অকৃহ্ী ল দললন্কীনি। নি বস্পমীৰ বিদ্য্ ভ্ক্জন্তন্ত; | ই।॥। ঈ 

্ীন্ু: নুলীম্ঘা ছতিজ্মানালজনাব্ত্র্থ লীঃঘজ্ঘাঁ লান ছুলি। 

নজ্তবা ম্সন্ভুত্রল্া তুনীন্তৃতখীনক্বিম নিহ্য্ হলিঘনি লান্র- 

্রীষ্ম বুলি ॥ 8 ॥| আলনী তব হিহ্যাব্যাঘ। লহুত্া লজিল্ভী- 
তিহং অন্কর' লীন লী বক্ষব্ক্মিনলত্তহিনি | & || নি সাম্ত' 
নিচু লিঘাক্য জন্হীনিহমিন: সজ্পনতস্বন্ লাহলয্য ভ্রাক্ছন্ত্বা 

ঘহ্বিক্ঞানীনি হৃদ্বিত্যনন্কী হ্মুদল জ্রাক্ছুনত্বা দহ্তিত্যোনীলি 
ঘহ্বাজাননিন ল্াজ্ছন্হত্তা দহ্বিক্কযানীন্্ন্নহন: || 81 ন 

ছন্হীমিহলিল; ঘব্ষিত্ত্ে নিন ভ্ববস্কান্ লামা ঈলাস্ন্ন: 
স্মাব্যন্স্বহজ্ধন লা) ঘছা' ঘি ব্বলবিন্না। 

শতপখব্রাক্ষণ | ১| ২ ৫1 ১--৭॥ 



২৬৬ ভখরভবর্াঁয় উপানক-মণ্গ্রদদীয়। 

দেবগণ ও অন্ুরগ্ণণ উভয়ে প্রজাপতির জস্তান। ভীহারা পরম্পতষ 
বিরোধ করিয়াছিলেন ; তাহাতে দেবতার পরাস্ত হম | অল্গুরের! বিবে- 

চনা করিল? এই পৃথিবী নিশ্চয় আমাদেরই! তৎ্পরে তাহার! বলিল, 
এস আমরণ এই পৃথিবী ভাগ করি; করিয়া তদ্দার! জীবিকা নির্বাহ 
করিতে থাকি । তদনুলারে, তাহারা বষ-চর্ম দিয় পূর্ব-পশ্চিমে বিভাগ 
করিতে লাখিল। দেবগণ শুনিয়া কহিলেন, অস্গরেরা পৃথিৰী বিভাগ 
করিতেছে, অতএব এম, আমর বিভাগ-স্থলে গমন করি | যদি আমরা 
উহার অংশ না! পাই, তাহ। হইলে, আমাদের কি হইবে? ভীহার। যজ্ধ- 
রূপী বিষুকে পুরোবর্ত করিয়া তথায় চলিলেন এবং বলিলেন, আমাঁদি- 
গ্বকে পৃথিবীর অধিকারী কর; আমাদিগ্রকেও ইনার অংশ দান কর। 
অন্থরের৷ অন্থয়া-পরবশ হইয়! প্রত্যুত্তর করিল, বিষ্ুু যে প্রমাণ স্থান 
ব্যাপিয়! থাকিতে পারেন, তাহাই দিব | বিজু বামন ছিলেঙ্গ | দেবণাণ 
তাহাতে অস্বীকাুঁ করিলেন ন1) কিন্তু আপনাদের মধ্যে এইকথ1 বলিলেন, 
অনুরেরা আমাদিগকে যজ্জঞ-পরিমিত স্থান দান করিয়াছে। তাহার! 
যথেষ্$ দিয়াছে । পরে ভাঙার! (অর্থাৎ দেবখীণ) বিজ্ঞকে পূর্বব- 
দিকে স্থাপিত করিয়। ছন্দসমূছে পরিবেষ্টিত করিলেন; বলিলেন, 
তোমাকে দক্ষিণ দিকে গীয়ত্রীচ্ছন্দে পরিবেষ্টিত করি, পশ্চিম দিকে 
তরি ভচ্ছন্দে পরিবেষ্টিত করি এবং উত্তর দিকে জগতীচ্ছন্দে পরি- 

১ 

বেষ্টিত করি | এইরূপে তীহাকে চত্ুষ্টিকে ছন্দে পরিবেষ্টিত করিয়া, 
তাহার! অগ্নিকে পুর্ব দিকে স্থাপিত করিলেন, এবং অর্চনা ও শ্রম 
করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দারা তাহার সমস্ত 
ভুবন প্রাপ্ত হইলেন । 

এ বিষয়ের বৈদিক প্রমাণ যাহ? কিছু উদ্ধত হইল, তাহার ফলি- 
তার্থ এই যে, ধথেদসংহিভানুসারে, আদিত্য-বিশেষ বিষ্ণু অর্থাৎ 
সর্য উদয়-কালে উদয়-শ্বিরিতে, মধ্যাহ্কালে অস্তরীক্ষে। এবং অন্ত-কালে 
অন্ত-গমন-স্থলে পদ-বিক্ষেপ করেন; আর শতপথ ব্রাক্ষণ অনুসারে, যজ্জ- 
স্বরূপ বাঘন-ূপী বি কৌশলক্রন্গে অন্থুরগীণকে ছলন। পুর্ব্বক অবনি- 
মণ্ডল অধিকার করিগ্া লন | এই সেধর-কীর্তি ও যজ্ঞ মহিম'-প্রতিপণদক 
বৈদিক উপাখ্যান হইতে স্যক্টি-হ্থিভি-প্রলয়্কর্তা বৈকৃ্ঠবামী পৌরাণিক 
বিস্কুর বামনাবতীর-বিষয়ক কি অদ্ভুত উপাধ্যাঁনই উদ্ভাবিত হইয়াছে! 
হিন্দুসমাজে তাহ! সুপ্রলিদ্ধই আছে, অতএব বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে আর 
লিখিত হুইল ন1!। ভাগবতের.অফ্ীমন্বন্ধের সগুদশ অবধি ব্রয়োবিংশ 
অধ্যায় পর্য্যন্ত, পদ্মপুরণাণের উত্তরখণ্ডের আটচল্লিশ ও উনপঞ্চাশ অধ্যায় 
এবং বামনপুরাণের পঁচাত্তর অধ্যায় পাঠ করিলেই সবিশেষ জানিতে 
পরা যাইবে | সেই উপাখ্যানের মধ্যে বৈদিক ও পেধ্রাশিক বিজুর 



উপক্রষণিকা | ২১৭ 

অভেদ-প্রতিপাদন উদ্দেশে একটি কৌশলও প্রকাশ করা হইয়াছে। 
বৈদিক বিষণ আদিত্য-বিশেষ | বামন-রূপী পেখুরাণিক বিষ অদ্িতির 
পুত্র; সুতরাং তিনিও আদিত্য । ইহ! হইলে? উভয় বিফ্তে এ অংশে 
লুন্দর এঁক্য রহিয়া যায়। 

এ পর্য্যন্ত বিষ্ণুর বিষর যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, সমস্ত পাঠ 
করিলে দেখিতে পাওরা যাঁর, প্রণচীনতর শাস্্-প্রমাণে, পুকষ ও ত্রক্গার 
নামই নারায়ণ, পশ্চাৎ অপ্রাচীনতর গ্রন্থে ভাহ। বিফ্ুুর নামাবলী মধ্যে 
সন্িবেশিত হইয়াছে; ; প্রাচীনতর শাস্ত্রের মত এই যে, ব্রদ্ধা ও প্রজাপতি- 
সংজ্ঞক পুকব জলশায়ী ছিলেন, তৎপরিবর্তে অপ্রাচীনতর গ্রন্থে বিচ্টই 
সমুদ্রশারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; প্রাটীনতর শান্ত্র'নুনারেঃ বেদ, 
বিরাট্ ও বর্ণের স্ষ্টি প্রভৃতি যে কতকগুলি বিষয় ব্রদ্ধ' ও পুকষ দেবের 
ক্রিরা বলির হিন্দুমণ্ডলীর সংস্কার ছিল; অপ্রাচীনতর গ্রন্থে ভাহাও বিক্কুর 
ক্রিয়া! বলিয়। প্রকাশিত হইয়[ছে" এবং প্রাচীনতর শাস্ত্র প্রমাণে, পূর্বতন 
হিন্দুর মৎস্য কুর্ণাদি কতকগ্চলি দেবাবতারকে ব্রহ্ম! ও প্রজ্ঞাপতির অবতার 

বলিয়া বিশ্ব করিতেন, অপ্রাচীনতর শাস্ত্রানুনারে, ইদানীন্তন হিন্দুরা নে 
সমুদায়কে বিষুঃর অবতার বলিয়া! প্রত্যয় যাইতেছেন। ফলতঃ পূর্বতন 

দেবতা-বিশেষের অনেকানেক উপাখ্যান পশ্চাৎ বূপান্তরিত ও পরিবর্ধিত 

করিয়া পৌর'ণিক বিঞুুর মহিমা-প্রকাশ উদ্দেশে নিরোজিত হইয়াছে ইছ। 

হিন্দু-শাস্ত্রের বকুতর স্থলে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় । ভক্ত জনের। 
অন্যদীয় স্থুশোভন অলঙ্কার অপহরণ করিয়া আপন আপন ইঈষউদেবের 
মনোমত নজ্জ: প্রস্ুভ করিয়া দিতাছেন | এইগ্রপে, উদোঁর পিগু বুধোর 
সন্ধে স্থাপন কারয়া হিন্দু-পর্মের অভিনব রূপ উৎপাদন করা হইয়াছে । 

হিন্দু-শাস্্ ক্রমশঃ কতনঃ পারবর্তিত ও কিবিপধ্যস্তই হইয়া শিয়াছে! 
রাঁম-পরশুরামাদি।_বিষ্ঞবতারের মধ্যে হিন্দুসমাজে এখন রাঁম- 

ক্ঞ্জের ডপাসনাহই প্রচলিত ও প্রবল | পৃর্ধ কালে অসাধারণ বীর-পুকষ- 

দের অর্চন! নাঁনাদেশে প্রচারিত হর। সেরূপ, ভারতবর্ষেগড হাম- 

পরশুরামাদি বীর-পুকষ দেবতা বলিয়া? কীন্তিত ও পূজিত হইয়া আমি- 
যঃছেন | রামচন্দ্র দক্ষিণাপথে ও লঙ্কায় রা 1৭ সিংছল দ্বীপে * গমন 
করিয়া শের্ধনবীর্ধয প্রকাশ করেন ইহাই কীর্তন করা রাঁমায়ণ-রচনাঁর 
গ্রধান উদ্দেশ্ঠ। পরশুরাম এ অঞ্চলে পরিভ্রমণ পূর্বক কেরলরাজ্য 
পাপন পাশা শপিপশিীাপিপশিশশলি . পেপপদপিশাীশপিশ পীিশিতিপপীপপীপিপপশীশির্ীশীশিিশিশিকািলশপ পিপিপি ০ 

» পুর্বে পিংহছল রানেই নামল্ম্ক। ছিল নি নিতান্ত জাতির 

অনুমান নয় 1 পাঁলিভাষায় বিরচিত একখানি পুরাতন গ্রন্থে এ ব্ষিয়ের একটি 

প্রবাদ লিপিবদ্ধ আছে | 

ঘানি ননেহৌথী ইল বস্ক হালাক্কী | বন নহঘললজালব্জা স্বাস্থ 

৮ 



২১৯" ভাঁরতবধয় উপাঁসক-সম্গ্রদ য় | 

সংস্থাপন ও তথায় বাঁরপ্ার আর্ধা-বংশ ও আর্ষ্য-ধর্ম গ্রতিষ্ঠা ঝুরেন 

এইরূপ বর্ণিত আছে *| হয়ত, ইনি ভারতবর্ষের দক্ষিণখণ্ডে আর্য্য-বাঁস 
ও আর্্য-ধর্শ-সংস্থাপনের হ্ৃত্রপাত করিয় যান | ফলতঃ) রাম পরশুরাম 
উভয়েরই উল্লেখিত জপ পরিকীতিত বারত্ব-গুণ- প্রচারেই ভাহাদিশকে 

বিষণ বতার কিয়া তুলিয়াছে। 
শি পাপ 

জালিদ স্ব ॥॥ ন্বাকবউন জম ত্বজজা ঘন্তিনা নন লাধিনা| নন ঘাত্ৃত্বল্- 

নান ঘক্ছিন ঘংক্ন্বন্য না ॥ 

মছাবহশ | সপ্তম পরিচ্ছেদ | 

সীহ্বাহু রাজ সিংহ বধ ককেন) এট ছেতৃ ভদীয় পুন্রগণ লীছল বলয়! 

উল্লখত হয় | সেই সীহলের] এই লঙ্কা অধিকার করিয়! তাঁছাতে অধিবাদ করেনঃ 

এই নিমিত্ত ইহার নাম সখছল ছইল | 

পাঁিডাষার শীল "বক সহস্মতভষ'র “সহ রর রূপান্তর | 

* পরশ্তরাম বারঘার ক্ষত্রিঘ-কুল ধন করেন এপ্রখাদ অপর লাধারণ সক- 
লেরই বিদিত আছে। তন্ডিক্ন। উছার দক্ষিণাঁপথ-সংক্রান্ত কীর্তি-বিষয়ক অন্য 
একটি কথাও নিপিবদ্ধ রহিক্নাছে | তিনি যে এ অঞ্চলে গিয়। অবশ্ফিভি করেনঃ 
মহাভারতের স্থল-বিচশোষে তাচ্ছার শ্ৃচন1! আছে | 

বান্ছ নী যন্তরুভ্ হৃন্িত্যজ্ঞ মন্তান্তন | 

ল লী জনিনম হাল অন্বাম্মরসিক জকিতিনূ ॥। 

নন: স্মদাঁজ ইন্য ঘাবহল্লেম্ব লিল্গীল | 

খন্কঘা জালহ্হলনান্ৰ ঘীএমহালালক্ভীমন্ত || 

শান্তপন্দ | রাজধর্ম। £৯ | ৬৬7৬৮] 

মছাঁঘুনি রাম] আঘার অধকারে বাস কর' কদাচ তোমার উণ্চত নয়| 

আভএব তুমি দক্ষেণনুদ্র-ঠীরে গমন কর তংপরেই সাগর তছার নামত্তে 

শূর্পযরক দেশ নির্মাণ কারকা দিলেন | তিনি পৃর্ধনীর অপরান্ত দেশে গমন 

করিলেন ( 

স্কন্দ পুরাণের নছ্যা্র খণ্ডে লিখিত আছে, 

গরন্সপ্লীব্ন নহা বৃষ জন্লাব্ সপ্ত মাগার: | 

৮১৮৬ অক্পহ্রমদক্ধক্মবন্ || 

হাতল হ্রঙ্গীর ঘ তব ঝিনান্ গজব্যিনাল্ | 

বামহ্বিনকাতীনান্ঘ ভুপীনিনাল্হাল্সালা | (ইত্যাদি) 

ক্ন্দপুরাণীয নস্থাড্রিখণ্ডের উতর কাও| 



উপক্রমণিক । | ২১১ 

কষঃ 1--বেদের' মধ শ্রীকুষ্জের প্রসঙ্গ প্রায়ই নাই$ কেবল উদ্ধার 

সর্বাতেক্ষ! অপ্র“্চীন অংশে অর্থাৎ উপনিষদ্-ভাগে তীহ্ার নাম উল্লি- 
খিত আছে *| ততস্তিন্ন, এ শাস্ত্রের কোন স্থানে তিনি স্যক্টি-স্থিতি-প্রলর- 
কর্তী পরমেশ্বর অথবা একটি প্রধান দেবতা বলির! বর্ণিত হন নাই! 

তখন পরশুরাম সেই ত্রাহ্মণ-বর্জির্জত দেশে কৈবর্তদিগকে দেখিয়া য্স্থার 

প্রদান করিলেন এবং সেই কৃত-ব্রান্ষণণদগকে নিজ ক্ষেত্রে স্থাপন করিয়া ক্ুত্রীত 

মনে বর্পিলেন) (ইত)াদি) | 

কেরল-উংপত্তি নামক গ্রন্থে পরশুরামের দক্ষিণা পথ-সংক্রান্ত কীর্তি সমুদায় 

লবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে | 1510080767৮] 0121)880710)0১ ৮91]. 2. 
ও 11507) $1701:07%10 001100৮07), ০1. 2. এই ছুই পুশুক পাঠ 

করিলে এবিষয়ের আনেক কথা প্রাপ্ত ছওয়া যাইবে | 

৫. র্মীনতৃদ্দীহ আন্ত: জদ্যায ইবকীপ্রলাম ন্রীবাশ্ধ। ক্সদি- 

দাত হয মু | মীওলপ্ন্তাামনন ল্য দলিদক্ননান্বিনলত্ভন্ুনস্ি 

দাত্ঘধমিননধীলি || 

ছাঁন্দোগ্যোঁপনিকদ্ | ৩ প্রপাঠক | ১৭ খণ্ড ॥ 

অঙ্গিরার বংশো্ডব ঘোর খর্ষি দেবকী-পুত্র রুষ্খকে তাঁছা উপদেশ দিয়! 
বলিলেন | তিনি (শ্রন্ণ করিয়া) ভূষ্ণা-রছিত অর্থাৎ কাঁমনা-শুন্য ছইলেন | 

তাঁঃ। এই) অন্ত-কালে অর্থাৎ মৃত্যু-সময়ে এই ভিনবাক্য অবলম্বন করিবে) 

অক্ষিতমনিঃ অছ্ু্ষমসি ও প্রাণলংশিতমনি। 

তৈত্তিরীয় আরণাকে বাস্দেবের প্রনঙ্গ আছে বটে %, কিন্তু ভাছাঁও কূঝ+ 

বিষয়ের অধিক প্রাচীনত্বের পরিচায়ক নয়] একে) বেদের পমন্ত আরণাক- 

ভাগ অপেক্ষাকুহ অপ্রচীন 1; তাহাতে আবার) থে কাল পর্যস্ত ফেবল বৈদিক 

ধম্ই ভারতবষণয় আধাবহশীয়দের জাতীয় ধর্ম ছিল) ততোত্তরীয় আ.পাকে ভাঞাঁর 

ভতত্তরকাঁলীন ধর্ম-ক খার্দ বিনিবেশিভ রহিয়াছে || অভএব এ আরশাক্ধ সমদ্িক 

অগ্রা্ীন | উছার যে তাংশে বান্থদেবের নাম লিখিত আছ ভাতাল লহ 

* তৈত্তিরীয় আঁরণাক | ১০1১ ৬॥ 

পৃ এই পুভ্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকহশের ৮৬৮৯৭: 1. £ ভৈত্তিরীক্জ আঁরপাকের দশম প্রপাঠক্ক পাঠ কনিলেই এএন অনেক 
বিষয় দেখিতে পায় যাইবে | 



2৩ ভাঁরতবধধায় উপাঁসক-সম্প্রদাঁয়। 

রমায়ণের প্রথম প্রণয়ন-কাঁলে রাম ও মহাভারতের *% প্রথম রচনখ-কাঁলে 
কষ বিষবতার বলিরা পরিগণিত ছিলেন না এই অনুমানের বিষয় হতি 
পুর্বে লিখিত হইয়াছে প' | এক সময়ে যে, কষ ঈশ্বরাবতার বলিয়। 
লোকের সংস্কার ছিল নাঃ মহাভারতের মধ্যে তাঁহার বহুতর নিদর্শন লক্ষি'ত 

যাঁজ্কী উপনিষদ । তাছা পূর্দোজ লুপ্রসিদ্ধ দশোপনিষদের অন্তর্থত ছান্দো- 

গ্যোপনিষদ্ অপেক্ষা! আধুর্নিক তাছ্ছার সন্দেহ নাই ৯ | 

» অর্থাং মহাঁভারতীয় অষ্টাদশ পর্ষের | 

পর” ৮৯ ও ৯০ পৃষ্ঠা | 

মহাভারতে আকবর ঈশ্বরত্-প্রতিপাদক অনেকক্ছলই যে পশ্চাঁু বিনি- 

বেশিত হয় ইহ' একরূপ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। অঙ্কাভারতীক্স মূল উপা- 
খ্যানের সর্ধিত রুঝ- প্রধান ভতগব্দ্পীতার কোনরূপ দঙগন্ধ নাই | যোরতর যুদ্ধ- 

বর্ণনার মধ্যে একখার্ন পরমার্থ-প্রধান লঙ্কুলিত দর্শন-শান লম্িবেশত করা 

হইয়াছে | প্রকৃত) “হাটের মাঝে ত্রহ্গঙ্জান” | এ প্রণন্ষ-রচনার উদ্দদশা কি 

জান? জাগাস্বার প্ংম হয় লা) অতএব যত ইচ্ছা নর-ছত্যা কর) তাহাতে 

কিছুমাত্র পাতক নাই | শান্তিপর্পের ২০৭ আপ]াকফের ডপাখ্যানটি কেগলই 

বিসু-মছিন'-কীর্তন ) তাহার মধ্যে কয়েকটি স্থলে রুঞ্চপাচক শব্দ বিদামান আছে 
এবহ লর্বাশেষের ছ্ইটি রি বিনুই ও কস অভেদ বর্ন করা হইয়াছে । 

পাঠ করলে, এ শেষ টুকু পণ্ড নংযোর্ছিত বলিয়া সঙ্জেই আমুমান হয়| 

এই শ্ছল গুলি র্ছিত করিলে, উল্লর্েত উপাখ্যানের কিছুমাত্র অপচয় জয় না| 

শান্তপর্রের ২৮০ অধ্যায়ে পিঝুর মহিমা নীর্তনই চলিতেছে 5 প্রথমে তাছার 

মধ্যে কোন স্থল রুঞ্ঝ-প্রদঙ্গ উপস্হিত নাই ; সর্বশেষে যুদ্ষ্টির কোন উপলক্ষ ব1 

ভি স্চন! ব্যতিরেকে ভাঙ্বাকে জিজ্ঞানা করিলেন) পিতানহ | এই রুঝই 

কি নেই ভগাবান নারায়ণ? এই শেয অংশ ট্কু পারঠ্যাগ ক্রংল এ উপা, 

খ্যানের ও ছানিছয় না| এউপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত পাঠ কয়া 

দেখিলে বোধ হয়), যেন কুঝকে পর্ণত্রন্ম ভমবানু বলিয়। প্রতিপন্ন করিবার 

উদ্দেশেই এই অংশ টুকু পশ্চাং প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । 

২ -খাড্িকী ডপনিষদের নানাপ্রকার পাঠ আছে) জ্রাবিড। আগ। 
কার্ণাটক ইত্যাদি | এ কয়েকট দেশ দর্ষিণাপথের অন্তরভ | অতএব এিষয়টিও 

এ ডপনিবদের বা এ অ:রণ্যক্রে অতিদাত্র আধুনিকাডর পরিচারক | বেদের 

প্রাগীনতর আংণ-সনুদার-রচনার সময়ে দক্ষিণাপথে আধ্্যংম্ীয়দের বাল- 

বিস্তার হয় নাই | পেই লমন্ত অংশে এ দক্ষিণ থণ্ডের অত্তর্থত কোন চ্ছ'ন 

ও কোন বন্তর কিছুদাত্র নাদগন্ধ নাই |---এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে প্রকাশিত 

উপক্ুদনিক:ংচশর ১৬ পৃষ্ঠ | 
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হইয়া থাকে । হুর্য্যোধন, ছুঃশাদন, কর্ণ ওশকুনি শ্রীকুষকে বন্ধন করিতে 
ক্লুত-মংকপ্প হন * | কর্ণ মদ্ররাঁজ শল্যকে কুষ অপেক্ষা গুণবান্, বলৰান্ 

ও বীধধ।বান্ বলির] বর্ণন করেন প*। দুধ্যোধন শল্াকে কৃষ্ণ অপেক্ষা 

গুণশালী, বল-বীর্ধ্য-সম্পন্ন ও অশ্ববিষ্ঠায় নৈপুণ্যশালী বলিয়া প্রশংসা 
করেন 11 যুধিষ্ঠির রাঁজস্থর সভার ক্ুঞ্ণকে অর্ধয প্রদান করাতে, শিশু- 
পাল ঘুধিষ্ঠিরাদিকে যাঁর পর নাই তর্থসনা! করেন এবং সেই সাক্গ 
রুষ্ণকে একটি নিতান্ত নিকৃষ্ট সামান্য লোক বলিয়া অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা 
প্রকাশ করিতে থাকেন খ | এই সমস্ত ব্ষিয় যে সমর প্রথম কখিত, 

রচিত বা প্রচারিত হয়, সে সময়ে শ্রীরুষ্কে দেবাবভার বলিয়া সর্ব- 

লাধারণের বিশ্বাস থাকা কোন মতেই সঙ্গত নর । ভাগবত ও ব্রঙ্গবৈ বর্ত- 

পুরণে জীরুষ স্থয়ং বিষণ অর্থাৎ পরাৎপর পরমেশ্বর বলিয়া বর্ণিত 

হইয়াছেন। “ক্কষ্তভ্ ভগবান্ স্বর”? $1| এমন কি, তাহারে অবতারের 

মধ্ো গণা করিলে, তাহার অবমানন। করা হর। এজন্য বিষ্ত বতারের 

চিত্রপটে শ্রীকঞ্জের প্রতিরূপ চি'ত্রত হয়না । কিন্তু তিনি একে্বোরেই 
এক্ণ উন্নত পদ প্রাপ্ত হন নাই' শ্বয়ং বিঞ্ু দূরে থাকুক, প্রথমে তদীয় 
অংশ বলিরাঁও পরিগৃহীত ছিলেন না| বিঞ্ু-প্রধান বিঞ্কুপুরাণে লিখিত 
আছে, কুষ্ণ বিষ্ণুর অংশের একটু অংশমাত্র | 

সই -৯৯ ৈ 

নল সুনান অন্ ভীওন্কনিক লতা । 

নিছ্যাংযাঘঘল্মুলিল্রহিল জননী ভিলল্ ॥ 
বিুপুরাণ। ৫1১1৪ ॥ 

মৈত্রেয়! বিক্টওর অংশের অংশ স্বরূপ (শ্রীরুষ্ঞ ) জন্ম গ্রহণ করিষ। 
জগতের যে সমস্ত হিতকর কাধ্য সাধন করিয়াছেন, তুমি আমার নিকট 
তাহা জানিতে হচ্ছ করিয়া ॥ শ্রবণ কর। 

মহভারতের স্থল-বিশেষে দে'খতে পাওয়! যায়, তিনি এক অসমরে 

বিষুরর অক্টমাংশ মাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন। 

্ণীশাতত্বন নগ্ন নিদ্বি নিযনলন্ঘ নলৃ। 

উদ্যোগ পর্ব । ১২৯ ৫ ইত্যাদ| 
কণপন্ব | ৩১ ।৬১--৬৩ ॥ 

কর্ণপর্ব | ৩২] ৬১--৬৩॥ 

নতাপর্ব | ৩১॥ 

ভাগৰভ | ১ক্কন্ধ| ৩ অধ্যায় | ২৮ শ্রোক॥ ২০১ ছি কত কি 



২২২ ভার তবর্ধায় উপাঁনক-সন্প্রদায় | 

নববীনাত্ব'ন বীন্ষান্নীল্ বানত্ন স্তিলান্ ॥ 
শান্তিপর্ব | ২৮১। ৬৪॥ 

এই অব্বনশ্বর কেশব উীহাঁরই অফম অংশ স্বরূপ জাঁনিবে | সেই 

বুদ্ধমান্ পুকষের অক্টমাংশ হইতে লোকত্রয় উৎপন্ন হয়। 

শ্রীভাগবতের সমুদায় কথা কিছু তদীয় প্রণেভার ম্বকপৌল-কপ্পিভ 

নয়। অন্যান্য পুরাণকর্ত'র ন্যার উাহণকেও পূর্ধ পুর্ব্ব উপাথ্যান সঙ্কলন 

করিয়া তাহার অভিনবরূপ বেশ-বিন্যাস করিতে হস্টয়াছে। অতএব? 

্ীকফ্ককে পরৎপর-পৃরণস্বরূপ স্বয়ং ভগবাঁন্ বলিয়। প্রচার করা তাহার 

প্রদান উদ্গেশ্ঠ হইলেও, কুষ্ণ যে বিস্কুর অংশ মাত্র এই অপেক্ষাকত পূর্বতন 

কথ:ও ভাগবতের মধ্যে রহিয়া গিরাছে | 

ভক্সাঘনায ঘন্মাঝ্ঘ সঘলাইনহহ্ত স্ব। 

ঘঅননীব্ীত্ি ললনাননঘল নীম: ॥ 
ভাগীবভ 1 ১০ | ৩৩1 ১৭॥ 

অধন্ম-দমন ও ধর্ম-সংস্থাপন উদ্দেশে ভগবান পরমেশ্বর অংশ বার 

(অর্থাৎ নিজ অংশম্বরূপ রুষ্তাবতার) হইয়াছেন | 

স্মলান্তরে লিখিত আছে, কষ বিঞ্ুর একগা'ছি কেশ মার 

হত ভুহ্যাঘলানঘ্্ মলনান্ দব্লক্হঃ | 

ভজ্ক্াহাজন: ঈ্ঘী ঘ্বিনজছ্থী নন্থান্থুন ॥ 

ভন্বান্থ ভব স্তহাননী ন্জথী নন্তঘানবী। 

আঅনীত্ঘ মৃবীলাহজীঘন্কালি ভাহিঘন: ॥ 

৮ ৫ টি ৮ ৯৫ ১৫ 

নন্তব্ৰজ্ৰ আা দলী কনন্ধী ক্নলীদলা । 

নহ্জানতনী লী মন্দ্যী মনিলা ভা: ॥ 

দ্সনীয্ ল নলাত জন্ব মালত্বিনা জমি | 

বনি অন্থরৃম্নিল্ন্ান্লহ্ সহি: ॥ 
বিষুপুরাণ | ৫1১1 ৫৯) ১০)৬৩ ৪৩৪ 

মঙগামুনি! ভখীবান্ পরমেশ্বর (দেবগাণ কতৃক) এইরূপ স্তুয়মান হইয়ং 

আপনার শুরু ও রুফ দুইগণাছি কেশ উৎপাটন করিলেন এবং দেবগীণকে 

বলিলেন, আমার এই কেশদ্ধর ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ভুলোকের তাঁর 
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গ রেশ মোচন করিবে! ৮৮৮%৮%% দেবগণ ! 

বন্থুদেবের দেবকী নামে দেবতা -সদৃশীষে এক ভার্ধ আছে, আমার এই 
কেশ তাহার অধম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে । এই কেশ তথায় অবতীর্ণ 

হইয়া কংমরূপে নমুৎপন্ন কালনেমিকে সংহাঁর করিবে | এই কথা বলিয়া 

বিঞুর অন্তহিত হইলেন । 
এক সময়ে বিনি এইরূপ বির অংশের অংশমাত্র বলিয়। গ্রণ্য 

ছিলেন, পশ্চাৎ ভক্তগণের ভক্তি-প্রভাঁবে উত্তরোত্তর তাহার অতিমাত্র 

উন্নত পদ্দ প্রকম্পিত হইরা আসিরাছে। মহাভারতে তিনি সচর"'চর 
রাজা ও বীর-পুকষ, কুত্রাপি উপাস্য এবং কোথাও বা কঠোর তপস্্ার 
অনুরক্ত উপাসক বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন | উহার কোন স্থানে তাহা 

কৰক শিবোপাসনা-বত্তাস্ত ** কুত্রাপি শিব-ক্কষের বিবাদ-প্রনঙ্গ ৭? 

এবং কোথাও বা এ উভয়ের অভেদ ভাবধ-বর্ণন সম্গিবেশিত আছে । 
নরনরারণের অবতাই-প্রনঙ্গে লিখিত আছে, নারায়ণ মহাদেবের গল 

টিপিয়। ধরেন, ইহাতেই ভীহার কদেশ নীলবর্ণ হইয়া যায়| 

নন হল ববন্রৃমূন লহ্ত জন্বান্ত দাব্যিলা। 
লাহাঅব্য: ক ঘিম্বাল্লা নলাব্ৰ ভিনিন্মজ্তনা | 

শান্তিপর্ব | ৩৪৪। ৮৬ ও ৮৭॥ 

পরে সেই বিশ্বের আত্বাস্বরূপ নারায়ণ এই অদ্ভুতস্বরূপ মহাদেবের 
কণ্ঠদেশ হস্ত দ্বার ধারণ করেন; ইহাতে তাার গলদেশ ক্লুষবর্ণ হইয়া 

যায়। 
শান্তপর্কের উক্ত অধ্যয়েরই ১০৭ শ্লোকে লিখিত আছে। মহাদেব 

নারাঁয়ণের বক্ষঃস্থলে শুল-প্রহার করেন, তাহাতে একটি চিহ্ন হয়, সেই 

চিহ্ের নাম শ্রীবৎস চিহ্ন | দেবতা-বিশেষের ভক্র-বিশেষের তক্তি- 

ভাব অনুনারে ভিন্ন ভিন্ন মময়ে এই মমস্ত বিরচিত হইয়াছে তাহার 

সন্দেহ নাই 
রু্ণ বৈদিক দেবড1 নন একথা! ইতিপৃর্কেই উল্লিখিত হইয়াছে কোন 

কোন পুরাঁণকর্তার গুণের পরিসীমা নাই । তীহ্থার। কুষ্ণ দূরে থাকুক, 
রাধাকেও বৈছিত দেবতা এবং বেদ-শীস্কে এ উভয়ের মছিমা-বর্ণনায় 
পরিপূণ বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন | রাধার বিষয় বেদের মধ্যে থাকা 

দূ€রে থাকুক, হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ুপুরাঁণ এই সমস্ত বিঞ্ু প্রধান শ্রেষ্ঠ 

৮ ড্রোপপর্ন 1৮০1 ৪৩ ॥ শান্তিপর্ব | ৩৪৩1 ২৪--২৯॥ 

 শান্তেপর্ব | ৩৪৪] ৮৫--১০৭1 হরিবংশ | ১৮৩। ১৭ ইত্যাদি । 

| শাঙিপর্ন | ৩৪৩] ২৩ ও ২৭॥ হরবংশ | ১৮৪ ১৯। 



২২৪ ভাঁরতবষাঁয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

পুরাঁণাদিতেও বিদ্যমান নাই, বেদ-শীস্ত্ের সর্ব্বাপেক্ষা অ প্রাচীন (উপনিষদ) 
ভাগের মীমাংসাকাঁরী শক্ষর'চাধ্য রাধার বিষয় জানিতেন না। স্বানাধিক 
সহত্র বৎসর হইল, ভদীয় শিষা আনন্দগিরি শঙ্গরবিজয় নামে শঙ্কর)" 

চার্ষের জীবন-বৃত্তীন্ত রচনা! করেন; তাহাতে সে সময়ে প্রচলিত বলিরা 
উল্লিখিত শৈব শান্ত; বৈষ্ বাদি হিন্দু-শাস্ত্রেক্ত সমুদায় প্রকার উপাসক- 
সম্প্রদায়ের প্রনঙ্গ আছে ৯; তন্বধো লক্গমী, সরস্বতী প্রভৃতি বিষ্ু-শক্তি 
ও বালগুদেবের কথাও স'ম্রবেশিত রভিয়াছে 1, কিন্তু রাধার নাম-খান্ধ কিছুই 

নাই। যদি সেসময় রাদার বিষয় প্রচ'দিত খাকিভ, তাঙ্বা হইলে এ 

গ্রন্থে ভাহার গ্রসঙ্গ না থাকা কোন মতেই সম্ভব ও সঙ্গতনয়| ফলতঃ 
রাধার উপাখ্যানটি নিতান্ত অধধুনিক। অথচ ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণের রচ'য়তা 
মহাশর লক্জা-ভদ্গ পরিত্যাগ করিয়। অস্রান বদনে বলিয়াছেন, 

বাছা জল্মন্নি: ক্বালনক লিহ্দনা। 

ইদ্দীন্তি জীতিজন্মা্থ জন্বামীন হ্যমাহযুললূ | 

নাজ্াহী নমনাবস্থ ভ্বন্ত্ব বীনম্ন্্লন্ ॥ 
অক্জাহ্লাস্সীন্তালিলান্জাহী জনবল্মলন্নূ। 

আঅনয্যব্সহয্যানিজ্স: সথান্ঘলি ল অস্ত্র: || 

ইদান্ি নিস্বতা লন্ধি হাব্ জহ্যদলাকস। 

ব্লান্মঘন বহানন্ব ৯» ৮ ৮ 

ঘক্সাব: ন্বউনাঘস্থ লন্নত্যব্ধাব্বমন্ত ল্। 

হলানি ন্বান্থি ভাক্ঘ নক্বল্লান সই; ব্রন | 
আন্দাালঘীবার্ছি হালঘনি' কী অআা। 

আলছান্ধি' আালননি ব্বজন্মান্ কহিক্যলিল্ '। 

স্মন্মজি: আহব্াতীনান্নান্কজাবস্থ ন্িব্রিঘজ্। 

হীনঘান্দভ্ত্ু লতা ইদন্। লালবয়অ:।। 

্রক্ষবৈ বর্তপুরধণ | ীরুষঃজন্মথগড | ১১ অধ্যায় | 

*স্বরবিতয়! ৪--৫১ প্রকরণ পাশ বি ৩১ ২০ ৪ ২১ প্রকরণ | 



উপক্রমণিফ!। ২২৫ 

সামবেদে রাধা শব্দের বাতপতি নিরপিত আছে] ৮১৮৮ 
রাধা শব্দ উচ্চারণ, শ্রবণ ওল্মরণ করিলে, উহার অন্তর্ঠতি রকারে 
কোটি-জন্বার্জিত পাপ ও শুভাশুভ কর্ম-ভাথ নিবৃত্ত করে, আকারে 
দার্ভবান অর্থাৎ পুনজ্ন্ম এবং রোগ ও মৃত্যু নিবারণ করে এবং থকারে 

আত্মুঃক্ষয় ও আকারে সংনার-বন্ধন হইতে মুক্ত করে ইন্থাতে কিছুম'ত্ 

সন্দেহ নাই। রকারে শরীর পদ-কমলে নিশ্চল] ভক্ত) দাসা- 
ভাব, মমস্ত অভীঙফ বিষর ও সদানন্দ১% ৮ প্রদান করে| ধকারে স্বয়ত 
হরির সহিত সহবাস, সার্ফি ও ম্বারূপা মুক্তি এবং ততুছ্জান গরদান 

করে। আকারে হরিসদূশ তেজ্জোেরাশি, দান-শক্তিত। যোগ-শক্তি। 

যোগ-মতি ও নিরন্তর হরি-স্মরণ সম্পাদন করে |রাধা শব্দ স্মরণ ও মনন 

করিলে, মোছ॥ পাপ, রোগ, শোক ও মৃত্যু কম্পিত হইতে থকে 

ইহাতে সংশয় নাই, এই বেদের উল্কি 
যে দেশ হইতে বেদ-বিদ্যা একেবারে অন্ন্ছতি হইয়ছে। তন্ডিন্ন অন্য 

দেশে এরূপ অভিপ্রায় প্রচার করা লোন ক্লুপেই সম্ভব নয় । কোন 

বেদ-বিদ্যা-বিশারদ নিরপেক্ষ পণ্ডিত এবিবরট পর্যালোচনা করির। 
বক্ষবৈবর্ত পুরাণের ব্রচরিতাকে কি বিশেষণে বিশেষিভ করিবেন 
বলিভেপারি না| 

শঙ্করবিদর খন্টান্দের নবম শতাম্পীতে বিরচিত হর; তাহাতে 
বাস্ছদের এবং শরীফের নাম ও তদীর উপালন.-সদঙ্গ সন্পবিষ্ট অছে | 
তিনি ভক্ত নামক টফব-সপ্প্রদারের উপান্য বির উল্লিখিত হইরাছেন। 

আহী মন্ধা ফুক্ঘৃত্তঃ | আদিল যান্তইন্ব: সংদস্তরহস: ঘচ্কা 
লমত্রলপহ্: ওত: ভলবইহবন্ধাহ্য্য; ঘহ। হাকজেয্াহযনলাহহিমী- 
বল নুমাহ লিববিন্ত খিতাবলনিতঘ 1২ ক্নন্ স্তন 
নিজাহিমুনমুন্িসনিভামালন্ধাহ | নুতানত ন্ধিন্ত নহীবঘাক্ন্- 
জধীৰতা নিমনঘাদান্কাজীক্বমাণ সাগ্বাাল: | 

শহরবিজয় | ষ্ঠ প্রকরণ । 

বরাছমিছিরের সময়ে অর্থাৎ খফটাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিচ্ুধর্শের 
যেরূপ অবস্থা ছিল, তিনি মে বিষয়ের একথানি গ্রন্থ লিখিয় যান 
এবং একটি আরবীর গ্রন্থকার আরবী ভাষায় তাহার অনুবাঁদ করেন । 
নেই পুস্তকে দেখিতে পাগুরা যায় সে সমরে এক্ষণকার ন্যায় শিব, 
বিষ্ঃ প্রভৃতি সাকার দেবতার আরাধন! প্রচলিভ ছিল, কিন্তু তাহাতে 
রা রী ২৯ | ্ | 



হ২ ভারতবম উপাঁনক-মম্ভ্রদাঁয়। 

কষ্টোপাননার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই ঞ্জ। অতএব এই প্রমাণ নুসারে। 
সে সময় পর্য্স্ত কোন কৃষ্ণোপানক-সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয় নাই বলিতে 
হয়| ফ্ঁ-হিয়ন্ নামক চীন-দেশীর তীর্থযাত্রী খাব্দের পঞ্চম শড়াব্দীর 
প্রারন্তে ভারতবর্ষে বেদ্ধ-তীর্থ দর্শন করিতে আমির! মথুরায় বেদ 
ধর্শেরই প্রাছর্ভাৰ দেখিতে পান পণ | তিনি স্পন্ট লিখির। শিরাছ্েন 

শীক্য মুনির মৃত্যু-ঘটনার পর বৌন্ধ ধর্ম বিলা ব্যাঘাতে প্রবল হইর! 
আঁসিয়াছে। এ নগরীতে বৌদ্ধদের বিরচিত কয়েকখানি খোদিত- 
লিপি পব্যন্তও প্রাণ্ত হওয়া িরাছে ুট।| অতএব যে মধুর! এখন 
রুষোপাননার আকর-ভূমি, দে নমরে তাহাতে বোদ্ধ ধর্মের প্রাহর্ভাব 
ছিল! হিউএন্ থ্নও খন্টাব্ের সপ্তম শতাব্দীতে তথায় বিংশতিটি 
বেঁছ্-বিহ্বার ও ছুই মহ বৌদ্ধ উদাসীন দর্শন করেন। এই সমস্ত কখ। 

বরাঁহমিহিরের উক্ত গ্রন্থের পৌধক বলিয়। মনে হইতে পারে।| কিন্ত 
তাহার বনু পূর্বে কষ হিন্দুদের দেবমওলী মধো পরিশীপিত হুইয়্াছিলেন 
তাহার দন্দেছ নাই। উক্ত জ্যোতিব্র্বদের সমকালবন্রাঁ বজিয়! উল্লিখিত 
কষবীন্দ্র কালিদাস ইুই এক স্থলে স্রীুঞ্চের দেবত্ব-প্রনঙ্গ উপস্থিত করি- 
কলাছেন। এই পুস্তকের পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবে, এ কবি-কেশরা 
কখনই খৃ'্টান্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তরকালীন লোঁক ছিলেন না শা। 

হলকজাখাজ্নিক্ধহ ফু দজ্জমনন্ ত্হস্থাত্ 

নহামীদ্ধানান্ দশনি অন্ত:ব্বহত দানব ন্ভ্ঞ | 

বল আ্প্রান হঘ্ুংঘিনযা জ্জারিনলামম্ক্যান ন 

বন্টুখীৰ ভ্ৃবিনদ্তিলা শীদনজ্য ভিথ্যী: || 

মেঘদূত | পূর্বমেধ 1১৫ শ্লোক ॥ 

একত্র-মিলিত বনুবিধ রত্বপ্রভার সদৃশ পরিদৃশামান ইন্দ্রধনুঃ-খও 
এ সম্মুখস্থিত বল্সীকের শিরোদেশ হইতে গকাশ পাইতেছে। গোপ- 
রূপধারী বিঞু (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) যেমন উজ্জবল-কান্তি মুরপুচ্ছ দ্বার! 
শ্থুশোভিভ হন, সেইরূপ, ভোমার কৃষ্তবর্ণ শরীর সেই ইন্দ্রধনু দ্বার! 
সাঁতিশয় শোভ। প্রাপ্ত হইবে। 

৬ 00071211455100106) পু ণাটে, ৪) 1, 8619) চ, 0৯, 

1 70160715601 মাছ 11182) 1848) 02799. 884 109, | 

রা 30921 0 010 481210 ঠা 0 নি 01 1676 0 

220. | ০ ভী 

শু পারিণিউ। ২৭৩ পৃষ্ঠা | 



উপক্রমণিকা | | ২২৭ 

থুটানের নানা শতাবীর ধোদিতলিপিতে রুফ-গ্রসঙ্দগ আছে ৯, 
তন্মধ্যে চতুর্থ শতাব্দীতে খোদিত গুর্জর-বংশীয হৃপত্ি-বিশেষের এক- 
খানি দানপত্র অপেক্ষাকৃত প্রাীন। তাহাতে উপমাস্থলে শ্রীকষ্জ ও 
তৎসংক্রান্ত লক্ষী ও কৌভুভ মণির নাম উল্লিখিত রহিরাছে "| 

সীবন্লল্বা জহ্যন্তুব্যান্থিনাত্থত: জীব্তুদলব্যিঘিন | 

লগ্ষবীমহকারে উৎপন্ন ৪ কুষ্ণ-ছদরে প্রতিষ্ঠিত কৌন্ডুভ মণির সদৃশ । ৃ 
অভএব এ লিপিতে যখন লক্ষমী ও কৌত্তভ মণির নাম সহকারে 

কলের নাম বিদ্যমান রুহিয়াছে। তখন তিনি এ সময়ের পূর্বে এক্ষণকার 
মত একটি প্রধান দেবতা বলিরা পরিগণিত ছিলেন বলিভে হুইবে। 
যভ সময়ের খোদিতলিপিতে কফ-নাম সন্নিবিষউ দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহার মধ্যে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমর্দের খোদিতলিপি খাঁনিই পর্ধ্বা- 

পেক্ষা প্রাচীন ॥ এঁলিশির তাৎপর্য্যার্থ-প্রকাশক উহাতে উল্লিখিত 
কু শব্দটি 1 হিন্দু-শাস্ত্রো্ত কঙ্ছের নাম বলয়াই টন করিক়াছেন। 
ইছ। হইলে; এ সমরে হিন্দু নমাঙ্গে তাহার দেবত্ব-প্রবাদ প্রচলিত ছিল 
তাহাতে কিছুমাত্র সংশর থাকে না। 

বাসুদেব নামক একটি ম্বপতি খক্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব 
কবেন। তাহার কতকগুলি মুদ্রাও প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে শ। বশ্গদেব- 
পুত্র বাস্থদেব দেবের উশাখ্যান পূর্বে প্রচলিত ছিল, তদনুসারে প্রচলিত 
প্রীতি ক্রমে এ রাজার মাম রাখা হয় ইছাই সম্তব। 

রামক্ক্* গেপাল ভাণ্ডারকর প্রদর্শন করিরাছেন, থ, পু, দ্বিহীয় 
শডাববীতে কঙ্ষোপাধ্যান হু নমাজে প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ এ সময়ে 
বিরচিভ মহাভাষ্যের মধ্যে উদাহরণ-স্থলে কষ ও কুষ্ঝ সংক্রান্ত অক্র,র 

শঞ্ষর্ণাদির নাম এবং কষ কতৃক কংন-বধের ভগাধ্যান যেরূপ প্রস্তাবিত 
হইক্সাছে, তাহ! পাঠ কঞ্িলে উল্লিখিত অভিপ্রারে নংশয় হইৰার ত্ষির 
থাকে না| 

* ০0172] 01 1৩ 48100050610105 01 800091) ০1. 1৬১10, 976 

৪00 877, ০]. ৮.১ 7. 725, ০1, ৮1.) 7), ৪3 &৩. | 

1 0০008] 0 070 13071] 88805 ৫ ওম 809, 
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২২৮ ভারতব্ধীয় উপীলব-সন্ত্রাদায় । 

না্ঘমাব্বভ হানবদ্বানযনি | 

ৃ পাগণিনি| ৩1১ | ২৬ াত্রের ভষ্য | 

কংম বধ বর্ণন করিতেছে এই অর্থে কংনং ঘাতয়তি, হয়। 

জঘ।ন জধ ভ্িন্ত জাউব্হ: | 

পাণিনি|৩।২। ১১১ স্বত্রের ভাষা । 

বাসুদেব কংসকে নিশ্চিত বধ করেন। 

বন্তা যে ঘটনা দর্শন কঠেন নাঈ, উল্লিখিত বাঁকাটি ভাহারই উদা- 
হরণ| অতএব পতঞ্রলির সময়ে উটি এট প্রাচীন উপাথাান বলির 
প্রচলিত ছিল। 

অবনত জন্য: | 

পাণিন | ২। ৩। ৩৬ ছৃত্রের ভাষ্য | 
রুষণ মাতুলের প্রতি বিরূপ ছিলেন 

ন্ধান্রনীতন্ অন জন্ঘ্ষ্য অন্্র'নান | 
পাণিন। ২২1২৩ সাত্রের ভ'ষা। 

শহর্ষণ সহকাত কষের বল-বৃদ্ধি হউক। 
ভাসুহবনন: ভগ ময: | 

রানির: বানু্সথনিষা! ] 

পাগনি। ৪৩৬৫ শৃত্রেরভাষা | 

অক্তুর-পক্ষীয়। বাস্ুদেব-পক্ষীর। 

জলাহনা্জন্বরঘহগ | 

পাণিনি।৬।৩|৬ ম্তত্রর ভাষ্য | 

জনার্দন (অর্থাৎ কফ) নিজে চতুর্থ ব্যক্তি । অর্থাৎ তাহার আর 

তিনটি মী ছিল। 
এই সমস্ত উদাহরণের কোনটি অনুফ,গৃ ও কোনটি উপেন্দ্রবস্ হদ্দে 

বিরচিত। অতএব বলিতে হয়, পতঞ্জ'ল বিশেষ বিশেব পদ্য প্রস্থ 

হইতে এ সনস্ত উদাহরণ সংগ্রহ করিয়খছেন । এই নমুদায় পর্যযালোচন। 

রি করিরা দেখিলে এইটি প্রতীয়মান হইয়। উঠে যে, পতগ্জলির সময়ে অর্থাৎ 

শঃপুঃ দ্বিতীর শতাব্দীতে হিন্দু-সমাঞ্জে কৃষোপাথ্যান লচরাচর প্রচ" 

 লিত ছিল; এমন কি, এ সময়ের পূর্বে কৃষ্চ-বিষর অবলগ্বন করিয়া ভিন্ন 

ভিন্ন কাৰ/-গ্রস্থ৪ প্রচরিত হর তাছার সন্দেহ ন'ই। কেবল উপা- 



উপক্রমণিকা। ১ ক হত 

খ্যান ও গ্রস্থ প্রচলিত নয়) ভাঁদৃশ সময়ে এবং তীহাঁরও পুর্ব কুষের 
উপাসনাও প্রচলিত ছিল বোধ হয়। পূর্বেই প্রদর্শিত হছরাছে, * 
পাণিনি নিজেই একটি হ্ৃত্রে বাস্থদেব-ভক্তের উল্লেখ করিয়াছেন 11 যে 
পাণিনি-মৃত্রে বা্থদেবভক্ত-বাচক বান্ুদেবক পদ সিদ্ধ করা হয়, পতগ্রীলি 

তদীয় ভাষ্ের মধ্যে যুক্তি-প্রসঙ্গে বাসুদেব ভগবানের একটি নাম 
বলিয়া উল্লেখ করিরাছেন। 

অপন্া নঘা ছলিযান্তা ঘক্মা নলগমাবন: | 

অথব] ইহা ক্ষত্রিরের নাম নয়) ভগবানের নাম | 

শরীক গ্রস্থুকারেরা ভা রতবর্ষার দেবভাখণকে গ্রীক দেবতার না 
দিয়! বর্ণন করিরাছেন। তাহাদের দেশে হেরৃরিজ নামে একটি দেবতার 

উপাসনা প্রচলিত ছিল। খ,পুঃ চতুর্থ শতাব্দীতে মিেস্থিনিজ ভারতবর্ষে 
আশীমন করিয়া যে নমন্ত বিষর-বত্তান্ত লিখরা রাখেন, ভাহার মধ্যে একটি 
ভারতবর্ধাঁয় প্রধান দেবতাকে নেই দেবতার নাম দির তৎ- সংক্রান্ত কত" 
কগচলি উপাখ্যান বর্ণন করিরাছেন| তিনি বহুদারপ গিগ্রহ পূর্বক বহুপুত্ 
উৎপাদন করেন, বলবাঁধা বিবরে নকল লোককে অতিক্রম পূর্বক দৈতা 
বধ কাররা পুথবীর ভার মোচন করিরা মান, মথুরা-প্রদেশীয় লোক 
কতৃক বিশেষ রূপ শ্রদ্ধা-ভাজন হন, লেই প্রদেশ দির একটি প্রবল নদী 
প্রথাহিত হয়) মিগোস্থিনজ, কতৃক লিখিত এই সমস্ত কথ! থুঃ রুফবিষয়ে 
যেমন সম্ভব ও নঙ্গঠ হয় অন। কে'ন দেবতার বিষয়ে সেরূপ হয় না| 

উন্লাথভ শ্রীকৃপাতত এ চহগাক্রক্, এবং পাগিরা ও পাণ্িরা-রাজ 

সন্বদ্ধীর অপর কতকগুলি 1ববরেরাববরণ করেনখ। একরযন্, প্লান, 
টলেমি প্রভূত আীকু গুস্থৃক'গদের গ্রন্থে সেই সমুদার লম্গিবষউ রহি- 
রাছে। শ্রীমান লেচনন দেহ নমন্ত প্ৰ)লোচন। পুব্বক মহাভারভোক্ত 
কুফ-পাওুবের সহযঙ্ধবজ্ঞাপাক বলয় অনুমান করেন; শ্ুতরাং দিগে" 

৯ উপক্রমণিকা ১০৩ পৃষ্ঠ। | 
শু ১ অ, ৪ পা, ৯২ ও ৪ অঃ১ পাঃ ১১৪ স্তরের উদাছরণে কৃ এবং 

বৃষি-বংশীয় খাঞ্মদেবের লাম উন্লিিখত আছে | আর « অ, ৩ পা, ৯৯ স্ুত্রের 
উদাঁংরণে শিব ৩ আ.দত্যের স্িত বান্থদেতর নাম উক্ত ছইয়াছে| 
3 80০19060015 93 09507000 1)7 108588১9005 800 ঠা ৮ ৭, 

মা. 116071019, 1877) 0) 80 000 201, 
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২৩০ ভারতবধীর উপানক-সন্প্রদাঁয়। 

ভিজে? সময়ে অর্থাৎ থ্, পৃ চতুর্থ শভাবীতে এ বিষয়ের নুগ্রদিদ্ধ 
উপাখ্যান প্রচলিত ছিল এইরূপ বিবেচনা করিয়া! থাকেন % | 

বেখদ্ধ-শান্্র মধ্যে স্ত্রপীটক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । তাছাতে কঃ 
নামে অন্থর বা দৈত্য-বিশেষের পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ আছে 11] বেদেতেগড 
অন্থুর কষের নাম সঙ্গিবেশিভ রছিরাছে। শ্রীমান্ বেবের্ বিবেচন। 

করেন, হয়তো এ অনুর কৃষই হিন্দু-সমাজের কৃষঃ-দেব ১1 কিন্ত 
অনেকে ভাঙার সে মতে অনুমোদন করেন নারী | সেইবেদোক্ত অন্গর 

রুষ দশ সহত্র দল বল সঙ্গে লহয়৷ পৃথিবীতে ভয়ানক উপদ্রব করিতে 
থাকে, পরে ইন্দ্র তাহাকে পরাভব ও সংহার করেন। অন্যানা স্ৃক্তে 

লিখিত আছেঃ তাহার বংশ-লোপ উদ্দেশে তদীয় গর্ভবতী স্ত্রীগণকেও 
ন্ট করা ছয়। অপর এক স্বৃক্তে পঞ্চাশ নহভ্র রূুফের পরাগ নাশ করি- 
বার প্রন রহছিয়াছে। ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী কুষবর্ণ জোকই এই 
কুষ্ শব্দের প্রতিপাদ্য বোধ হয়| বেদপংছিতার কৃষ্ণ নামে একটি 
খবরও প্রন আছে তিনি বাশুদেব অর্থাৎ বন্থুদেব-পুত্র নন; আঙ্গি" 
রন কুলে জন্ম গ্রহণ ২ করিয়া ধগ্েদনংহতার অফ্টম মণ্ডলের ৮৫-৮৭ ও 

দশম মণ্ডলের ৪২--৪৪ স্ৃক্ক প্রথন করেন | এ সমুদয় কষফ্ণের সহিত 

যছুপভি ও রাধাপতি রুফের বিছুনাত্র সম্বন্ধ নাই | ফলতঃ বু কালাবধি 
বেদ্ধ-শাস্ত্রে কুষ্ণ-প্রনঙ্গ না দেখিরী অনেকে বিবেচনা করিয়াছেেন। 
কফ্োপানাটি আধুনিক ধর্ম | বিএনুকি স্প্$ই লিখিরাছেন, বে দ্ধ- 
শান্ত কুষ্-ন'ম না পাইলে, এ শাস্ত্র-প্রচারের উত্তর কালে ডিভি 

প্রবরিত হয় বিবেটন। করিতে হইবে। 

বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধ-গ্রন্থে কণ্, মহাকণ্ হু অর্থাৎ কন, মহাকংস, 

১৮১৮০৮৭০০০৫ পাক ক :০1০-৬১:, ক ০ ৮৮০ ১ ৯৪: 5৩:০5. দা শপ বীনা ০ জা ০.৫ পা পি পা নি / পপ 

৮. [,0330205 [70150)010 /১11071)00008107000) 1. 647 7 911006 

10 00791101060 08 10 0১০১৯ 1118001 01 100120 ঞাএঞজ 

4878 ] 130, 

1 ললিভবিস্তর | ২১ অধ্যায় (মু) পু$ ৪৩৫ রি )। 

1 97০১০৮5 718195 ০1 [908))]1696876) 1878) 7,304. 
পু 2182: 010110] 10) ০০ 1010101 8080625 90709071880, 

৮ 69, 

$. জা লানাক্িহ্ঘন্তসি; 1. 

2 সহ) ৮ম) ৯৫। নুকম | 1). 
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কেশব প্রভৃতি নাঁম সন্নিবিউ আছে * | পুর্বজন্ম-বিশেষে বুদ্ধের নাম 
কণ্হ অর্থাৎ কংন ছিল এইরূপ উল্লিখিত হুইপ্লাছে | রখপালম্বাত্রসন্নে 
নামক এক খানি গ্রন্থে লিখিত আছে, রাজা কোরব্য ভিক্ষাশম-প্রবে- 
শোন্ুখ রথপাঁলকে বলিতেছেন; তুমি প্রাচীন নও ) আজিও তকণ- 
বয়স্ক $ ভোমার কেশ কের কেশ-নদৃশ 11 কিন্তু শ্রীমাল্ বেষের্ 

এই সমুদঁর নামের সহিত হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণের কৌন সম্বন্ধ আছে 

এরূপ মনে করেন না 2)। সে যাহ! হউক, কিছু দিন হইল, এ বিষ- 
য়ের লমন্ত সংশয় দূরীকত হুইরাছে। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ-শাজ্ে কফের 
নাম সুস্প্ট প্রাপ্ত হওয়1 গিয়াছে । ললিতবিস্তর নামক বুদ্ধ-চর্িতে 
ইন্দ্র) চক্দ্র। সৃর্যা) কুবের, কপ্রীদি দেবগীণের সহিত কৃষ্ণের নাম উল্লি- 
খিত আছে | সেস্থলে কুষ্ দেবত৭ ভিন্ন কদাচ অস্গর-বাচক হওয়1 সম্তুব 

নয়। ললিতবিস্তরের তন্তর্দত গাথাগুলি দমধিক প্রাচীন| সেই 
গীথার মধ্যেই এ নাম সন্িবেশিত রহিয়াছে | ঞ 

হুদ ঈশ্ম্বানিইজধলক্ জ্দী' ব্ুিতীন্শ্রদূ 

আক নতলপ্রহহর বস দলিললা ল্টীও কক্ীনঅমূ | 

জ্ঞামীওক্লাঘিননিষ ঘা সনিজনী হু জাঙ্ঘহ হা 

আনান বয্মন্িলিনাদ্ধ ননী হীরা হ্যারঅনূ ॥ 

ললিতবিস্তর 1১১ অধার। 

এ শীঁথার অব্যবহিত পূর্বেই তিনি মহোৎসাঁহ বলিয়া বর্ণিত 
ছুইয়াছেন। 

আম জঙ্ঘলন্ীহ্যাত্: | 

* এ বিশেষণটি কের বুন্দাঁৰন-লীল1 অপেক্ষা মহ1ভবরভৌঁক্ত চরিত- 

বর্ণনার সহিতই সম্পূর্ণ মন্রভ হয়| রাঁধা-ঘটিত উপাখ্যান ও বর্তমান 
কুষ্কোপাীসক-সম্প্রদাঁয় সমুদায তাদ্শ প্রাচীন নয় বটে, কিন্তু রুষেে 

দেবত্ব-কখ! অপেক্ষাকৃত প্রাচীন তাঙ্ছার সন্দেহ ই নাই। বো-শাস্তে 
পা সা 

৪ ঢা18245 08121009 ০ &89 0%875889 লহ 
আও৪, 1846, 0. 40 8 ৫]. : 
1 ঘা [198800 1100801190)1850) ঢ. টা সি 

0১ 710 ০ ]00থ0 1400), 1878, 0. 304. 



২৩২. ভারতবর্ধীয় উপালিক-সপ্প্রদায়। 

কুফ-প্রসঙ্গ ন। দেখিয়া, অনেকে বিবেচনা করিতেন। মহাভারতের 
আন্তর্থত ভশীবৎগীতাদি কুষ-বিষয়ক প্রবন্ধ বৌস্ধ-শান্ত্র গ্রণয়নের অর্থাৎ 
খ, পৃ. পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তর-কালীন গ্রন্থ *। কিন্তু এখন 
আর উক্ত কারণে সেরূপ নিশ্চর করিবার সন্তাবনা রহিল না।1 

রুষ-ণবিষয় ভারতব্ষী্দের নানা অংশে একটি পরম সুতখর বিষয় 
হইরা রগিযাছে। তুন্দাবন-লীলার উপাখানটি ভারতবর্ষার কবিত্ব- 
রসের একটি মপূর্ম প্রভ্রবণ। উচ্া পুরাণ, স'ছিতা, কীর্তন, কবি, 
যাত্রাদি নানারপ ধারণ করিয়া! সখা, বাৎসলাঃ মধধূর্যাদি ভাবে 

ভারতমি মুগ্ধ করির়া রাঁখিরাছে। ভূমলের অনা কোন দেশের 
কোন একটি উপাখা'নে এক্প বিভিন্ন ভাৰ-প্রবাহ ও বিচিত্র রস-ভর" 
জিনী একত্র প্রবাহিত করিয়'ছে এরূপ দেখিতে পালা ষায় না| 
রম-ভাব-পরিপর্ণ কীর্তন শ্রবণ করিলে যাচ্ছার অন্তঃকরণ ত্রবীভূত হয়] 
অশ্ক্তলে পরিনত না! হন, ভাঙার চিত্ত পাষাণ অপেক্ষায় কর্ঠিনতর 

পদার্থে বিনির্শিত ভাঙ্গার সন্দেহ নাই। ভখব-গ্রবীণ পাঠকগণ | একটি 
সখ্যভ'বের সঙ্গীত শ্বনণকর। এইকপ উপল আছে যে, ভ্রীকিফ 

একবার কা'লীদে হগ্ন। ছিদ'ম তপ'য় ড্রুতবেণে গমন পূর্ব্বক 
ভাঙ্ছাকে মৃত বা মৃর্তুজ্বান করির) বজিতেছেল। 

একবার আর, ভাই! নফর ছিদ'ম ডাকে, দেখ' দেরে, রাখালের 

জীবন কানা! 
নানাবন বুলে বুলেঃ বন্ফল এনেছি তুলে; রেখেছি ধড়ার অঞ্চলে, 

মেঠে। বলি খাষ্ট নাই |" 

কাঁলিদাস-রুত সু্রধূর শ্লেংকের শেষার্দ-সন্নিবিউ উপঘা-জো'তিতে 
যেমন পূর্সর্ধ পর্বান্ত জ্োোতিষ্মান করিয়া! দের, উল্লতখিত সঙ্গীতট্টির 
অন্তর্ঠত “মেঠে। বলি খাই নাই” এই সন্ভাৰ-পবিপূর্ণ শ্ুমধুর পদ-চতু- 
কয়ে সমগ্র সঙ্গীতটি অতিমাত্র মধুর করিয়। তুলিয়াছে | 

বুদ্ধ ।--এখন ছিন্দু-সমাঞ্জে বুদ্ধ ও বৌঁজ-দর্খের বিষয় সবিশেষ 
প্রচারিত নাই | অতএব হিন্দু-শযক্ত্রোক্ত বুদ্ধাবত'রের প্রস্তাব লিখিকে 

হইলে, প্রথমে উল্লিখিত বিষ ০ অব্থাত কর! আবশ্যক | 
১১১১১ 

* কিছু পরেই বুদ্বাবতয়ের প্রসঙ্গ মধ্যে দেখিতে পাইবে, তাদৃুশ নমস্থে 

বৌদ-শাত্র লকলিত হু | | 
1 হম0হ0 &০৮বহ৪তে মি০0099 1880, 07. 286-290, 
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ভাঁরভব্ধীর আগর্যা-বৎশীয়দের ইতিহ!ন ছুইটি প্রধান ভাঙে বিভক্ত? 
হিন্দু ও বৌদ্ধ। হিন্দুধর্ম আবহমান কাল প্রচলিভ ছিল, ইতিমধ্যে 
একটি মন্তার্থকরী মহীয়লী ঘটনা উপস্থিত হইয়! ছিন্দুধর্ষের ইতিহা” 
নকে দুষ্ট ভাগেবিভক্ত করির। দেয় | তাহাতে ধর্ম বিবয়ের একটি বিষম 

বিতব ঘটিয়া রে বলিলে হয় । সেইটি বেদ ও বর্ণাভিমানের মস্ত 
কোপরি পদাঘাতকাঁরী বৌন্ধধর্ম-প্রকাশ বই আর কিছু নর। অনাধারণ 
মানসিক বীর্য কেবল ইত্্রোপেই উৎপন্ন ছয় এমন নর; এক কালে ভারভ- 
ভূমিতেও আগ্নের শিরির অগ্রাৎপাভের ন্যার মানবীর মনের জন্তু ভ 
প্রজ্বলিত অগ্ন-রাশি সঙ্েজে বিনিপ্নন পূর্থক চারি দিকে বিদ্ষিগ্র হইর] 
ভূমিকম্প উৎপাদন করিরাছিল | নেই মঙ্থাপ্রবল শৌদ্ধধর্্ম আবিভূতি 
হইরা হিন্দুপর্মকে কম্পিত করিরা দেয় | বেধছ্ধ- বিচার, বোৌদ্টৈভা, বেখদ্ধ- 
্তপ, বৌন্ধ-তীর্ঘ, বুদ্ধাদির প্রতিঘূ্তি ইতাদি বৌদ্ধপর্ম নংক্ষা স্ত বিষে 
ভরতভূমি পরিব্যাপ্ত হইয়া! যার | ঠিউএন্ থ্নঙ্গ প্রতি টীন-দেশীর 
তীর্ঘযাত্রীরা ষে সময়ে এখনে আগমন ও পরিভ্রমণ করেনঃ সে দম- 
রের পর্বে & ধর্শের অনেক হ্রাম হর | তথাপি নেমময়ে তাহার) 
ভারতবর্ষের সকল খণ্রেই বৌদ্ধতীর্থাদি দর্শন করিয়া যান । অদ্যাপি 
ব্দগরাদি বৌদ্ধতীর্থ গড়ৃতির নন্টাবশেষও তি হইরা খাকে। খ,ঃ 
পূ, যণ্ঠ বা পঞ্চম শভাব্দীভে নেপালের সমীপস্থ কপিল্বন্তুনিবাসী 
ক্ষব্রিয়-কুলোস্ভব শাকা সুনি বৌঁদ্ধমভ প্রবর্তিত করেন উহার অন্য 
একটি নাম গোভম1| তিনি রাজা শুদ্ধোদনের পুজ। তাহার মাতা মাত্র 
দেবী, ভার্ধ্যা যশোধর! € পুভ্র রাহুল | ভিন অভিশর বুদ্ধিমান ও অন্থু- 

ধ।ানশীল ছিলেন | সংসার ভ্ঃখময় ও এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ-লাধল 
আবশ্যক বিবেচনা করিয়া এবং নারীতে, শান্তভব ও বিষয়.বৈরাগায 
দুধি করিরা গছ ছঈতে বহির্গত হন | তিনি গ্রথমে মগধ রাজ্যের রাজধানী 
পাজগুছে, পরে বুদ্ধণরায়। তদনন্তর বারাণমীতে গমন করিস? নাধনা ও 
উপদেশ প্রদান করেন। ভাঙ্থার জীবন-বৃত্তান্ত পর্যালোৌচন। করিয়া দেখিতে 
পাওয়া যায়, তিনি প্রয়াগের পূর্ব, গোউড়ের পশ্চিম, হিমালয়ের 
দক্ষেণ ও গন্দোয়ানার উত্তর এই চাঁরি সীমার মধ্যবন্তী স্থলে অর্থাৎ 
অবোধা, মিথিলা, বারাণলী। মথধ এই সমস্ত রাজ্যে অবস্থিতি পূর্বক 
প্রমতানুষায়ী ধর্ম প্রচার করিতে প্রবুন্ত খাকেন। ভিনি পরমপুকবার্থ- 
15 এককূপ উদানীন-সম্প্রদায়স+* প্রবর্তিত করেন, তাহাদের ও 

,৬০০৯পা পিপি পাপা পপ লিপ ািপা পচা কীানপা শাদা সপন শিপ পিপি পা আপস ৮ 

গু । বৌদ্ধ-সপ্রদাযী উদ্বাসীনের নাম ভিক্ষু। ই্থারা দল- বন্ধ ইয়া একত্র অবস্থিত্তি 
করে। ইহাদের বাসগৃহের নাম (বহার কিন্তু বৎসরে কয়েক মাস বনবাস করিয়! রক্ষ-ডলে কাল ষাঁপন করিতে হয় । ইহীরা হস্তে সুত চীর-পুগ্জ পরিঘীন করিয়া! তাছায আবরণন্বরূপ 
একট পীতবর্ণ আল্খেল্লী বাবহার করে। শ্রঙ্রত ও মন্ত্রক মুগ্ডন করিয়া রাখে। রী, 

| সি ৃ 



২৩৪... ভারতবরধয় উপাঁসক-সম্গ্রাদ!য়। 

"অপরাপর লোকের ধর্মোপদ্েশার্থ ভিন্ন ভিন্ন হই প্রকার ব্যবস্থা! সংস্থাপন 
করেন এবং সভা, অস্তেয়। অহিৎসাদি স্বভাবসিদ্ধ ধর্স্মমীতির প্রাধান্য 
ঘোবণ। করিয়া দেন । পশ্চাৎ সংক্ষেপে তাহার বিবরণ কর যাইবে । 

শাকাযুনি বেদ শাস্ত্র প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন ও তদ্ধিকদ্ধ মত প্রকটন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু স্ব সম্প্রদার মধো বর্ণবিচার প্রথা রহিত করেন 

এক্লূপ কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়াযায় না। তবে বর্ণাভিমান খর্ব করিয়। 
কি ইতর, কি ভদ্র, কি জ্রেস্্ সকলকেই ধর্মোপদেশ প্রদান করেন | 
এমন কি, অভীব অন্তরঙ্গ জাতি পধ্যন্তও ব্রক্গণ ক্ষত্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের 
ন্যার ভিগ্ষু-দলে প্রবেশ করিতে পাকে । বোঁছ্ধধর্ছাবলছী যে জন- 
সঘ'জজে পর্বে বর্ণভেদ প্র১লিত ছিলঃ অদ্যাপি সেইরূপ আছে! কেবল 
ব্রা্ণব্ণটি রহিত হহইরা গিয়াছে *। ভিন নিজে প্রথমে কঠোর 
তপন্যা ও কষ্টোর ব্যবহার অবলম্বন করেন, কিন্ত পশ্চাৎ ভাঙ্গতে 

বিন্িন্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, তাভার পাঁচটি পরম ভক্ত প্রিয় শিষ্য 
উহাকে উদর-পরারণ বিবেচনা প্্রক পরি গা করিরা কাশীবামী 

০, ০৫ সন পা ০। শন ৮ সপ শালা পীসপিপলা ০ এ পাপা সাপপীপা পা পিপি পাপা পান, ১ ৯৮০৯৯ ০ 

সহর'স ও নৃক্ষাপীত াগ্রাজা যাবঙয় ইর্জয-ণ-ব্যাপার পরিহণাগে কুত-সক্ষয়া হয়! 

ইহারা একাছারী  ছ্বাবে দরে ভিগ পর্যটন পৃ আতার- জব সংগ্রহ করিয়া পুর্দা্ 
কালেই এক স্থানে একত্র ভোজন বাহ ও অঙলীন উপরি হইঘাই লিজা যায় গৃহক্ট 

লোককে উপদেশ দান এহং মান মে; চিকিখা করিযা ভাজানের উপকার সান করে) 
এই সম্প্রদায়ের মতে, হিংসা! পরম ধন্য 1 ফি জান বেন ক্র ফাট উদরস্ক হয় এই 

আশঙ্গায় ইহার! সক্ষ্যার পর ভোঙ্জন কার না । কিজালি কোন ক্র জীবের প্রাণ ন্ট 

হয় এই প্াশঙ্কায় ইরা উদ্যারবান-স্থল মাক্িত কার্য উপবেশন করে। ফিজানি 

নিশ্বাস সহকারে কোল কীট পজঙ্গ ছি স্ব হয় এই আশঙ্কায় কেছ কেহ যুগে একরিপ 
দঙ্থা বন্ধন করিয়া] রাখে । দান) রন, আল, ভিক্ষা, উর্ঘয, প্রঙ্গা এই কয়েকটি পরমোত্রু 

প্রধান বিযচের অভটান করা ই [দের পক্ষ অবশ্য বদির বৌদ্ধ সম্নযাসীদেয় অন্য দুইটি 
লাম এমণ ও আবক। গ্ুচীদছের নম উপাসক ও উপামিসগ | 

(পীদ্র-লপ্প্রদায়ী প্লোকেরাঁও পধর্দুরত পালন-উাদ্দেশে ইজাতদারে গুছাএম পরিভা!গ 

পুরি পুরত-সংসাগে নিরাত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে ভিক্ষণী ও জমণা বলে। রোমান, 
£কথলিক নামক গ্টা সম্প দায়ের নন, এবং নৌচ্ছ-সক্্রদ ডের বুনার অমপ প্রায় তুলাকপ। 

বৌদ্র-শান্দে দেখিতে পাওয়া যায। পাকা মুনির সময়েই এ আমপা-সা্পু দায় প্রবর্তিত হয়। 
এমপার1 সর্কান্ভীভাবেই আমণদিগের আনপক্ষা নিরু্ই । হাছাদিশ,ক সহ্ূম ও ভক্ষি এ! 
কর! গু হাহাদের উপদেশশ্গ্রহণ ও কআদেশনপালন করা আমপদের পক্ষ অতীব 

বর্তীব্য । শুমখদিগকে উপদেশ দান। তাহাদের নিন্দা ও তাহাতদগের প্রতি পরুষ বাক্য 

গ্রায়োগ এবং ন্দেচ্ছাপুনারে কুতাণি গমমাগমন করা অমপাদের পক্ষে বিধেক ময় তাহা 
দিকে উপদেশ-গ্রতণ বা প্যানপদি-সাপনার্থ বুত্রাপি গমন করিতে হইলে নির্দিই সময়ে সাস্কানে 

জীত্যাগমন করিতে হয় 1-৮1700520610205 06 006 [এ £515010ঠ90161%5 50], 85 

পু 401. 807 495 ; ৮01, 001,970 27) 1008 21755818119 10502701165) ০1, ঘন টি ক, 

শাা09 81]11707 মুচণিগানি ধা তাত 1)17707, 61607. 01001007518 1701208 0100759155 

৪৮, পক্টা গ্রসঙ্গভ্রমে এই ছিক্ষ-দলের লাধনাদি অনয অন্য বিষ গুস্তা বি ৮ 
'& হয65০15 215 ০০ [01510 1878 48৮ 



উপক্রমণিকা। ২৩৫ 

ভর*| শীকামুনি দীর্ঘজীবী হন; অশীতি বনর বয়ঃক্রমের সমগ্েও 
উতলা ও ওজন্বিতাঁনহকারে অনর্থল উপদেশ প্রদান করিতেন! 

এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে বে, তিনি অপরিমিত বরাঁহ-মাংন ভোজন 
করিয়। পীড়িত হন এবং সেই পীভাতেই ভাহার প্রাণ-বিয়োখ হর।: 

ইহার পূর্বে তিনি শুকর-মাংস ভোজন করেন এরূপ লিখিত আছে । 
তিনি অনশন ব্রত পারত্যাগ করিলে পর, কতকগুলি গ্রাম আজীলোক 

তুক্তিনহকাঁরে তাহাকে দর্শন করিতে িদ্া তিল, তণ্ত,ল ও শৃকর-মাংল 

রন্ধন করিয়া দেয়! 

হন্ন্মীবানিববহ্তপকানন ন্দ্র দনিপাহ্নী$ধুন্ ॥ 
্ি 

লর্লেতবিষ্ঞর | আন্ডাদশ অধ্যায় | 

গ্রামস্থ স্ত্রীলোকের! একটি শপ এবং তিল ৫ তও€ গুল প্রদান দ্বার 
উাহুখর পূজ। করিল | 

জলি: ন্বলাহিক্জানিকঈঘিঘদজাঅ ঘজ্ল ন অনিশ্ব: জল্বীঘ্র- 

লালিন। বধূ্ন্ | নাশ্বাধ্ন নস শী ঘন: নী নানক 

দিবতানন্মান্মবন্ 'অয্খকুদন ্রমানলন্ 

ললিতবিস্তর | অন্টাদশ অধ্যার। 

তাহার) অর্থাৎ গ্রঃম্য আ্্ীলোকেরা সেই সমস্ত শুকর, ভিল, ৩গ &লাদির 

যৃষ প্রন্তুভ করিরা। বোধিসত্রের অথাৎ বৌদ্ধধঙ্দব-পগ্র বর্তক শাক্যমুনির 
সযীপে উপস্থিত করিল। বোপিসত্র সেই সমুনার ভক্ষণ করিলেন এব 
ক্রেমে গৌোচির গ্রামে অবস্থিত পুর্ধক অন্ন ভোজন করিয়া রূপবান 
গ বলবান্ হইলেন। 

কিন্তু একথাগুলি বৌদ্ধ-সম্গরদাঁয়ের সুপ্রমিদ্ধ অভিংসা-ধর্ষের বিপ- 
বাত কথা । অতএব, তাহার সময়ে এ অহিংসা- বাবস্থা প্রপত্তিভ 
০০৮ 

ক জাল পালা .০চা ৯০ পা পা টা রি 

ক অন ব্বল লিন্বষ: মস্ত্ুন্ধানা মর।নাবাথামিনহধুন | টা 

বাপক্থআা বি দনিঘহা স্রসন্ল মীনমন ল যজ্িন * ভ্ধিত্তি- 

উন্মহিসন্ত্ম এন্মাহত্তলাহা লানহুখননিশ ঘাক্বাল্ জন ভূ । ক্ষি 

স্বনইনম্যীহক্িমাক্ঠাবন্তব্ব্ৰ লক্ধাতীবানত্ন্তীতিক্তহজল্স্ধী হান্বী- 

ওজনিতি ত্ব নন্যনালা বীঘিষ্বন্ঘান্দিন্জান্সন্গামন্নন্তী হাহাম্্ধী 

মা আমিদনন কগহ্ার স্াস্াঘ : ॥ 

ললিভবিদ্বর । অগ্টাদশ অধ্যায়। যুজিত হি ৩২১ গু 
সিটি হী সত পাপন সপ ৮ সাপ শা পশলা 

কল খান? ল মন ্ 



২৩৬ ভারতবর্ধায় উপাধকন্মম্প্রদায় | 

হইয়াছিল কি ন। মন্দেছ | এখনও জৈনের যত অহিংসা.পরায়ণ, বেদ্োর। 

তত নর। চীন-দেশীয় বেখদ্ধেরা সচরাচর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন। 
শীক্য কোন লিখিত গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই। তীহার মৃত্যুর পর 

বেধছ্ধদের চারিটি মহামতা ছয়। খফ্টাঝের বষ্ঠ বা পঞ্চম শতাবীতে 
মগধরাজ্যাধিপতি অঙ্জাতশক্র, উহার এক শতাব্দী পরে কালাশোক, 
খু, পৃ, ২৪৬ বা ২৪৭ অন্দে অশোক এবং খু, পৃঃ ১৪৩ অন কাশ্মীরের 
তুর রাজা কনি্ধ যথাক্রমে এক একটি সভা করেন * | হার প্রথম 
সভাতে বুদ্ধের উপদেশ ও কথাবার্তা সঙ্কালিত হইয়া বৌদ্ধ-শাস্ত্ প্রস্তুত 

হয়। এ শীস্ত্রতিন প্রকার; হ্বত্রপিউক, বিনয়-পিটক ও অভিধশ্ম- 

পিটক | এই তিনের মমবেত নাম ভ্রিপিটক | ইহাতে বৌন্ধ-সম্প্রদায়ের 
মত, নীতি, উপাখ্যান, আধ্যাত্বিকবিদাাদি বিনিবেশিত আছে। নেপালে 

এই সমন্ত পিটকের নানাবিধ ভাষ্য ও অন্যান্য ব্যাখ্টা-পুশ্তক বিদ্যমান 
রহিয়াছে । বেংদ্ধশান্ধ্ের দ্বঃদশপ্রকার বিভাগ অ:ছ্েঃ তাহার নাম 
অঙ্গ; যথা লুন্ত, গের) বেয়াকরণ্, গাথ। ডদ:ন, স্কতিনুত্তক+ জাভকঃ 

খব্ভুভ, বদল, নিদাণ, অবদান & উপদেস। ইহার মদ্যে গ্রথমোক্ত নয় 

অন্গ গ্রাচান | বো গ্রন্থকার বুদ্ধঘে'ষ ৪৫০ খুউন্দে শ্ধজল-বিলাসিনী 
ন'মক গ্রন্থে এনর অন্দের প্রসঙ্গ কারর়। গিরাছেন11 এহ অঙ্গ লি 

বিশে বিশেষ বিষয়ের লাম যেমন হাতরন্ভের অথাৎ হতিহাসের নাম 

উতিবুত্ত £১ গাঁথা নাম গ্রাথ) বাকরণের নাম বেফাকরণ ইত্যাদি। 

এই নমন্ত অদ ম্বতত্ত্র শ্রশ্থ নয়) পুর্বো ললাখভ ভ্বাপটকের মধেোই সঙ্গি" 
বেশত আছে 2। তন্ত্র তন্তু নামে কতকগুলি শান্ত আছে । হিন্ুদের 

তান ধেদন হিন্দেবতংগণের উদ্দেশে মন্ত্র সমস্ত বিরচিত হুইরাছে। 
বেখদ্ধদের তন্থে দেইক্ুপ বিন বুদ্ধ। কোধিসন্ু, ৬দীয় শক্তি মু 
এবং সেঙ জাজ কোন কোন হিম্দুদেবডার৪ উদ্দেশে বছুতর মন্ত্র 

1খনিবেশিত রহিয়াছে হিন্দুতিস্ত্রে যেমন দেবতাখণের মন্ত্র গুপ্তত 

- করিবার ব্যবস্থা অংদ্থে এ নমন্ত বৌদ্ধ-তান্ছে বৃদ্ধ'দিরও মেইরূপ আছে। 

বৌদ্ধ নযুদার রে সংস্কহ ভ'ষায় রচিভ ও পশ্চাৎ ভোট- 

ভাষায় অসুবাদিভ ৭ হয় খ। এ উন্ভরই অদ্যাপি প্রচলিত আছে। 
কিস্পাপ। ৯ সপ? পা পে এ পা পপ পবা 

% 2:01:598/ খা 1711071180, 1, য় 11 এ 42 মি বিজিত /! [00019151৮67 

22৮11165010 357৮7200150 ঠা ত0৪৮ 1] মাছ 10000 10705 701 দেখ । 

1 এই নামণ্জনি পালি শহাখান নামক বৌদ্ধ ম্প্রদায়ের গুধকরঞুরুহ নামক গ্রষ্থে 
এই অমভভ অঙ্গের সংস্কুদ নাস পিখিছ আছে ঠ যথা সু, গেয়, বা।করণ, গাথা, উদান। 
ইতর, গা্চক, অন্ত, বৈপুল/, নিদান, অবদান) উপদেশ । 

ৃ 110. টা9775 10 210৯ সা] 10) 2) 0116 চ00150 5 ১২9%০0)0৫: 1850, যা 
988 84 289. 

খু পুষ্াকের সপ্ষ এতাদী হই ভ্রানোদন খতান্ধী পর্যন্ত অর্বাৎ প্রা ॥ সাত, 
 বধ্রে ও ছেটীয় অনুবাদ সয় হয়। 



উপক্রমণিকা। হও 

৫ ভোট-শীস্ত্বের নাম কছ-গুযর ও তন্-গ্যর্ | এই উভয়ই অতি প্রকাণ্ড । 
কহ-ঞ্যরের মধ্যে ১০৮৩ খানি গ্রন্থ স্গিবিভ আছে। সে সযুদার কখন 
১০) কখন ১৩২ ও কখন ১০৮ বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত করির) মুদ্রেত করা, 
হয়| তন্-গ্যর বহৎ রহৎ ২২৫ খণ্ডে বিভক্ত । তাহার এক একখণ্ড /২ 

ছুই সের বা /২॥ আড়াই সের পরিমিত | তত্তিন্, বৌদ্ধ-শা্্র চীন, 
 মোগ্লল, কালমুখ প্রভৃতি উত্তরদেশীর অন্য অন্য ভাঁষাতেও অনুবাদিত হছয় 
প্রচলিত হইয়াছে । দক্ষিণ অঞ্চলের বৌদ্ধের উহা পালি * ও সিংহলীয় 
ভাষায় অনুবাদ করেন এবং পরে তাহা রশ্গাদেশা! দির ভষ'তে অনু- 

বাদিত হয়| ললিতববস্তর নামক বুদ্ধদেবের জাীবন-ব্বস্তান্তে গাথা! নামে 

কতকগুলি শ্লোক আছে, তাহা সংক্কতেরই অনুরূপ, কিন্তু বিছু কিছু 

ভিন্ন । কথোপকথন ক্রমে সংস্কৃত ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া আনিক়াঞ্ছে 

গ্বাথা তাহা রই একটি প্রাচী নরূপ বোধ হর়। 
প্রাচীনতম বেধদ্ব-মস্প্রদ'রীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন না| 

ভউাহদিশের মতে, জড় পদার্থ নিত্য ও নেই জড় পদার্থের শক্তিতে 
জান জি সপ পিপিপপ পপি পিপিপি পা১৮-৮ শেপ শিপ পিপিপি পপিশ্পাপীশপাশপীসপীপিশীট 

* মহাৰংস, জাতক, দশরণঙ্গাতক, ধস্মপদ, অ্নর্গলুশহন, পাটিমোকখনুত্ত, দহর- 
সুভ, ঝুচ্তোদয় হ্বহনিপাত ইত্যাদি অনেকগুলি পালিগ্রন্থ মুজিত হইয়াছে । পালি- 

নায় লিফ্তি বৌদ্ধ-শান্্রগুলি মমন্বিক্ক প্রান আমান ম. মুলরু সবিশেষ অহৃসক্ধান 

পুদিক বিবেচন1 করিয়াছেন) বুদ্ধবোষের সময়ে অগা গগ্ঠান্সের পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে * 
এ শাঙ্তের প্রাচীন পাগুপপি বিদ্যমান ছিল এবং রাজণ বউগামনির 1 সময়ে অর্থাৎ গ গ্রা- 

গ্রবর্তীনের ৮৯ আশীবৎসর পুর্বে তাহ] এাচলিত ছিল, আর ধম্মপদের বচনগুলি 
যদিও বুদ্ধ-বাকু; বলিয়া বিশ্বাস করিথার ওমাপ না পাওয়া যায়, কিন্ত অশোক রাজার 

অরধিকার-কালে বৌদ্ধদিগের যে সভ1 হয়, তদীয় সভেযরা এ বচনগুলিকে বুদ্ধ-বাক্য বলিয়! 
তয় যাইছেন ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ মাই ১ এংং খ, পু. ৩৭৭ ভক্ষে বেসালী নগরীতে 

বৌদ্ধদের যে সভা হয়, ভাহার পুর্ষের যেরূপ বিনমপিটক বিদ্যমান ছিলঃ এখন তাহার 
মমগ্র সারাংশই বর্তমান আছে $। 

1 পারশি্ঘ। ২৪7 ও ২৫৮ পৃষ্টা দেখ । 

পপ প৯০ পাপ পাপা ানাপাপাসিপাপিীপিপাপিপাপাপীল পাশপাশি শী শিপ পিপিপি শিপন পপ পপীসপ 

* মহীবংসে লিখিত আছে, বুদ্ধষোধ বুদ্ধদেবের নির্মাণের পর »৫৩ বৎসর হইতে ৯৭৪৫ 

ব€সর পর্যযগ্ অবাত ৪৯৯ খগ্টীন্জ হইতে &৩২ খষ্ঠাবব পধ্যস্ত এই কয়েক বংসরের মাপে 

সিংহলীয় ভাষায় বিরচিত অণ্থকথ পাালিভীবায় অহ্থবাদ করেন, পিতকত্তয় অথণাৎ পিটকএরয়ের 
ভাঁষ। সংগ্রহ করেন এবং নানোদঘ়, অণ্থশালিনি শ্রভীতি আর কয়েকখানি গ্র্থ প্রণয়ন 
করেন ।---মহাবংস, সীইত্রিশ পরিচ্ছেদ । টন্ু র কতক প্রকাশিত গ্রন্থের ২৫০২৪ ৩ পৃষ্টা। 

মহাবংস-র,।য়ত1 মহানাম সিংহপ রাজ্যের রাজ] ধাতুসেনের পিতুব্য। এবাজ। ৪৫৯ 
হই্ডে ৪৭৭ খগ্াব্দপর্যযস্ত রাজত্ব করেন। অতএব বুদ্ধাধোষের কা্ব্যশুলি মহানামের সময়েই 
সম্পর হওয় সর্রতৌভাবে সউব। যেলমপ্ড বিষয় গ্রন্থকার সময়ে সংবটিত, তাহার ইতর 
আধকডর প্রামাণিক বলিয়। ।ববেচন1 করিতে হয় 1৬ 2181108 [080480505 0৩ 
2১001500088 10780198 010815160 05 08510 2 20৮৮8) ১০ সত, 

1 বউগামনি খ, গু, ৮৮ হইতে ৭৬ বৎসর পর্য্যন্ত রাঙ্গত করেন। মহীবংস। 
:& 10910 8৮এু১) [)০০20167) 1881) 1), 372, ও 



ই৩৮ ভাঁরতবধীঁয় উপানক-সম্গদায় 

সযুদার স্্ট হইয়া থকে । মধ্যে মধ্যে প্রলর ঘটলেও, এ জড়ের অন্তত 
গুণ-প্রভাবেই পুনরায় স্ষ্টি হয়|, 

উত্তরকালে নেপাল প্রদেশে এই ধর্ষের সম্প্রদায়-বিশেষ উৎপন হয় ; 
সেই সম্প্রদায়ীরা একটি আদি বুদ্ধের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া আমিয়া- 
ছেন*। তিনি নিত্য, নিরাকার, জ্ঞানবান্, নায়বান ও দয়াবান্ । 
তিনি ম্বতন্ত্রন্ঘরূপ | ম্বেস্ছানুনারে ন্মুদার ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন | 
এই শেষোক্ত সম্ত্রদায়কে আন্তক বৌদ্ধ বলিলে অদঙগভ হরন1| 
ইহারা দুই ভ'গে বিভক্ত! এক দলম্ক ব্যাক্তরা বলেনঃ প্রথমে কেবল 

একমাত্র তিনিই ছিলেন ; অন্য বস্তু কিছুই ছিল না। অপর দলচ্ছের! 
এ আন্দ বুদ্ধের নিত নিতা জড় পদার্থের সত্ত্বা স্বীকার করিয়া থাকেন। 
এই আদি বুদ্ধ ইচ্ছানুনারে আত্ম-ম্ব্রপ হইডে অন্য পাচটি বা সাতটি 
বুদ্ধ উৎপাদন বর তাহাদের নাম ধ্যান বুদ্ধ। এই সমস্ত ধ্যানীবুষ্ধ 
হইতে আর পাঁচটি বা সাতটি উৎপন্ন হয়) তাহাদের নাম বোধিসত্ত্ব | 
ইহায়া প্রতোকে পর্যায়ক্রমে জগৎ স্থঞ্টি করিয়া ধাকেন। এখন অবশ 
লোকিতেশ্বর নামক চতুর্থ বোধিনত্ের আঁকার যাইতেছে | তিনি 
অমিতাভ নামক বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন 1 

নেপালি বৌদ্ধেরা আস্তিক ও সিংহলম্ বৌদ্ধেরা সর্ব্বভোভাবে 

নাম্তিক। নেপাল, ভে'ট ও চীন-দেশীর বেদ্ধেরা আদিনুদ, জ্ঞানীবুদ্ধ, 
বোধীসত্ ও অন্য অন বিবিধ নংজ্ঞাধিশিকী দেবদেখীর অন্তিহে বিশ্বান 

করেন; কেবল দেবদেবী কেন? তাহার! হিন্দু-শাস্ত্রোকক নাগ, কিন্নর 
গান্দব্বাদি উৎ্কুউ জীবগণেরও অন্তিহ অঙ্গীকার করিরা থাকেন। শীক্য- 
মুনির জীবন-বৃত্তান্তে ও অনা অন্য স্থলে পুনঃ পুনঃ তাহার উল্লেখ আছে। 
নিংহল ও ব্রন্দদেশীয়েরা তাহার কিছু মানে না। 

বোদ্ধেরাও হিন্দুদর ন্যায় আপন আপন কর্ধান্থসারে পুনঃ পুন 

যোনি-জ্রমণ ও ল্যগ-নরক-ভোগ বিশ্বান করেন। ছুঙ্গ প্রকার অনুষ্ঠান 
ক্রমে হুহাদের হুছটি বিভাগ ঘটিয়ানে? হান্যান ও মহাযান। ছটন- 
বান-সম্প্রদারীরা স'ংলা্রিক কন্তৃব্যাকর্তব্যের অহুহ্ীলন পূর্বক নবর্গ- 
কামনায় সংযম উপবাসাদির অনুষ্ঠান করে এবং মছাযানস্থ বেদ্ধসন্নযানীর1 
নির্বাগ-লাভ প্রতাপ উরি নাতে? অনুশীলন ও ধ্যানক্বোথের ট 

ক 45800 18502০ ০৩৪ ৮117 51 8৮৫ ০ ট9৫101500 1 1008018 

9. 119. 
1 481800 139865165। দ্0], সু 70, 435৮4$2 

শু ইহাছের ভাবনা নামে একরূপ গুভচিষ্তা করিাীবও বাবস্থা আছে লিংহল-দেশটস 
একখানি গ্রন্থে ভিজুদের পাচ প্রকার ভাবনার বিপাদ দেখিছে পাওয়) যার? মৈত্রী, 
কণা রদ অন্তত ও ই কি মহুসা। কি দেবতা নকল জীবই সশী হউক) সনদে 

০ 



উপক্রষণিকা। ৯৩৯ 

 অথুষ্ঠান করে * | সংসার যন্ত্রণামর) জে মমতাদি এই যন্ত্রণণর 
খুল; অতএব এ ছুইখ-মূল স্মেহ-মমতখধংন করাই নিতান্ত আবশ্যক | 
ধ্যান দ্বারা এ সমস্ত বিন হইতে পরে | হইলে, নির্বাণরূপ পরম 
পুকবার্থ লব হর | ইহাই মহ্াযানন্থ সাধুগণের পরমপুকষার্থণ। ইহ 

রাই এ সম্জদায়ের প্রপ্ান লোক। বৌদ্ব-মতে' ধ্যানবল সকল বলের 

পরা পাকা ৮ পাপা টিউন শা 

রোগ. শোক ও অসহ গ্ররাত্তি হইতে যুক্ত হউক, নরকবাসীর পর্যযসও শী হউক এই 
ভাবনাকে মৈত্রী ভাবন1 বলে। দুঃখী লোকের দুঃখ-হরণ হউক, ছাতীতদর যথেষ্ঠ অন্ন-বস্ত্র ল্ধ 

হউক এইরূপ ভাবনার নাম করুণ] ভবন ভাগাবান ব্যক্তির সৌভাগ্য-সম্পদ সায় হউক, 

প্রত্যেকেই আপন আপন শুভ-কর্পানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হউক এইরূপ ভাবনাকে যুদিভ ভাবনা 

কছে। শরীর বিদ্াল্লতাদির ন্যায় অগ্থ(রী, মবীচিকাদির ন্যায় অসৎন্দরূপ এবংচুত্র পুরীষে 
পরিপূর্ণ ঘুণিত বস্তু এইফিপ ভাবনাকে অন্তু ভাবন1 বলিয়াথাকে। এই ভাবন| নির্বাণ, 

নগরীর দারম্পরীপ । কল জীবই সমান» কেহই কোন গ্রষণী আপেক্ষ! অধিকতর প্রীতি ব? 

অধিকতর গ্ুণার আস্গদ নয় তইরূপ ভাবনা উপেক্ষা ভাবনা বলিয়? উল্লতিত হয়। 

ভিক্ষুং) উদ ও সায়ং কালে নির্জনে উপবেশন করিস এই পাচগ্রকার ভাবনা করিবেন এই- 
রগ ব্যবস্থা আছে 1 থা ান৮াস তের টুলা়তাচাবানাত 08595 002127-259, কেবল 

জাবন। ধারা লোকের হিদ্সাপন হয় নী স্ধয বটে, তথাচি যে মন হইতে এই কয়েকটি ভাবন1- 

বিধির অধিকাংশ পরিবপ্তিত হইয়াছে, সে সনটি নরলোক অপেক্ষ। উতকু্ধতর লোকের 
উপয্ক্ত। 

* জীবান্বার উত্তরোত্তর উতকর্ষ-সাধনের সোপান-প্রম্পরার নাম যাঁন। চীন ভাষা 

যানের নামচিঙ্গ | টীন-দেশীয় নৌদ্ধসমাজ্জে সচরাচর তিনপ্রকার যান গনিত হইয়া থাকে । 

আরকেরা প্রথম যানস্থ,। এতোক বুদ্ধের ছিতীয় যানস্থ ও বোধিসত্তবেরা ভৃতীয় যানস্থ। 
ইহারা এক এক যানোচিত সাপন। দ্বারা উত্তরোন্তর এ এ পদ প্রাপ্ত হন। সভাঙ্তরে 
পঞ্চ যানের কথাও দেখিতে পাওয়1 যায়। মন্তুব্যেরা প্রথম য'নস্থ, দেবতার] দ্বিতীয় যানস্থ, 
আবকের1 তৃতীয় যানস্থ, এতে বুদ্ধের চতুর্গ যানস্থ এব বোধিসস্ত্রের! পঞ্চম যানস্থ। 
গ্র্ব-বিশেষে এ পঞ্চম যানের কিপিঃৎ বিশেষও দুষ্ট হইয়া থাকে । মনুষ্য ও দেবার! প্রথম 

অর্থাত হীনযানস্ব, আীবকের1 দ্বিতীয় যানস্, প্রত্যেক বুদ্ধের] তৃতীয় যানস্থ, বোধিসত্তেরা 
চতুর্প যানস্থ এবং বুদ্ধের পঞ্চম অর্ধাহ মহাযানস্কু ) 

দেবগণ ও মনুষাগণ উল্লিখিত হীনযান-সাপনা দ্বারা নরকষ-বাস এবং অসুর, দৈত্য ও 
ইডর জদ্তুর যোনি-গ্াণ্ডতি-সস্তাবনী হইছে উত্তীর্ণ হন। আবক প্রত্যেক খুদ্ধ ও বোধি- 

সত্বেরা নিজ নিজ পদোচিত বিশেষ বিশেষ সাগনা দারা ভিলে।ক-যত্ত্রণ। হইতে পরি- 
ত্রীণ পান । চরম অর্ধাৎ মহায়ান দ্বার জীবের আত্মা সর্দোতরুঞ্থ অবস্থা প্রত হইয়া 

কুধপদ লাভ করে *। বুদ্ধগণকেই এ সম্প,দায়ের প্রধান দেবতা বলিতে ভয়। হিদদুপ্শাজের 
মতে, দেবগণ রাম রুষ্চাদি মনৃষ্যারূপে তৃমণ্জলে অবতীর্ণ হন ; বৌদ্ধ-মতে মহৃষ্যগণ সাধন 
প্রভাবে উতচ্ে, পুর দেবন্ব-পদ প্রাপ্ত হই) থাকেন | 

ধাহার! এরূপ সাধন দ্বার বুগ্ধ-পদ লাভ করিয়াছেন, ভাহাদের নাম মাহ্ুযি-বুদ্ধ | 

শচরাচর সাত জন মাহৃষি-্ধ পরিগণিত হইয়া থাকে) বিপশটী, শিখা, বিশ্বতৃ, ককুৎসদ্দ, 
পিস লীনা পপ পপ 

ঞ ?107988০ 91 2৪ [118 1849) 0), 9 জু /1। 



২৪০ ভারতবধরৃর উপাপক-সপ্্রদায | 

প্রধান বল। বৌদ্ধীদের বিশান এই থে, শীকাঘুনি নিজে একূপ আদা" 
কট ধ্যান-যোগে সমারঢ় হন যে. দেবতা কি মনুষা, কে কখন সেরূপ 
ঘোরতর ধান অর্থাৎ তপন্যা ক নমর্থ হয় নাই। ভিনি সেই ধ্যান- 
যেখে সিদ্ধ হইয়া অপার আনন্দ লাভ করেন। 

দেহ-ভঙ্গ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ নির্বাণ- প্রাপ্তির সন্তাবন] নাই) কিন্তু ইছ" 
লোঁকেও মানুষের একরূপ [নর্বাণশলাভের অধিকার আছে । বৌদ্ধ- 
শাস্ত্রকারেরা বলেন, গ্রৌোডম নিজেই দেই নির্ধযাণ প্রাপ্ত হষ্ঈরাছিলেন | 

কেবল ধ্যানই এই অবস্থা-লাভের একমাত্র উপায় | এ অবস্থায় রাগ, 
দ্বেব, স্নেহ মায়া প্রভৃতি সকলই ন্ট হয়: মনের সকল ভাবই ডিরোভিত, 
হহন়াযার; মনের কোন রূপ ভাব-জ্ঞান৪ থাকে নাঃ সদন্ত ভাবের 

অভাব-জ্ঞানও থাকেনা *| 

কনকগুনি। কাশ্যপ, শাকামুনি। কাশযপ নানটি হিনু শান্স ভইহে গৃহীত স্পঞ্থুই বোধ হই 
ভেছে * | সপ্তিবুদ্ধত্তাত্র নামে একগানি সংঙ্ক, ভ গ্রন্থ এই সপ্ত মাতষি-বু্ধর সব আছে, 
'বৌগ্ধেরা ছাহ। আরা করিয়া থাকে এক এক বুদ্ধ এক এক প্রকার মন্জআছে। ভা 

উচ্চারণ করিলে, রোগ, শোক, বিপদ!দি খঞ্ন হয়| এগ্কলে উিধি্ত কাশাপ বুদ্ধের 
প্রকাশিত মন্ত্র উদাহরণ দ্দরূপ প্রদরশেত হইজেছে। 

ননী বস্তাত্র। নী ঘজ্দাত ! লদী লব | লক ন্ধাগ্রমা | 

ভা | হত, ভূত) সহ হ্বী,স্কীঃম্তী] লপীন্ধামমথ!খ | 

্স্টন। য্যন্ধ ঘক্র-্াতত 7 ঁঘাক্কা|ণ' 

আর এক একার বুপ্জর নাম প্যানী ১ পাচার বিষয় পাদি লিখি হইরছ 1 সঙুদারে 

বত বুদ্ধ, স্থির ফর? করিন। এক এক স্থলে সহজ বুকধর সংখ? লিশিত আছে। শ্রীমান, হ্জসন, 
ললিভবিস্বর। প্রিয়াসংগ্রহ ও রক্ষাভগব্তী গ্রন্থ ভষ্টাত উল্লিশেদ সাধ মাসুমি- বুদ্ধ সনি 

১৪৩ এক শত দেতাল্পিশ জন তখাগতের অর্থাৎ বুদ্ধের নাম সংগ্রহ করেন উ। 

* বেদ মন্তান্রসাকে, পরমান্াতে ঈীবা্ধার লীন হওয়াকে নিকবাণ মুজি বলে । 

বৌদ্ধের1 পরমার অস্তিহ অঙ্গীকার কারেন না হুতরাই তাহাদের মহাত্রযায়া পিরাপের 
অর্মসেরপ হওয়া ভব নয়। সে মাত, আমার আন্তিহ-পনংসই নিক্দাণ। শিক্াণ শন্দের 

যেরূপ ব্যুৎপন্তি তাহার সঠিত্ু বোদ্ধমতান্বযায়ী নির্দাণই সঙ্গত ভয় কাশাপের মহোপদেশে 

ও নিশেহতঃ প্রপ্াপারমিহ। একে নিন্াপ-পদ্রে উরূপ ভাঙপরধর্ার্পই রণ ত হইগাছে খু) 

০০ নি 
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টি মত এ ॥ধর্থে যাগ বা রানের বাধা, মাই ধা র্ 

রবে লিধিভ হইয়াছে, বৌদ্ধ-মতে দান, দয়ান্যার, অভ্যাদি জ্বভীব-সিষ্জ 

হিত কার্ধ্যেরই প্রাধান্য এমপিও ছয়। দেই সযুদাঁয়ের পারিভাষিক: 

বা এ 
(ছিন্দুশীস্ত্ামুলারে যেমন বা বিজু ও মহেশ্্রের নাম ভ্রিমুর্তি এব... 

খহীয় শীল্ঘ্রানুসীরে যেমন জনকেন্বর+ তনরেশ্বর ও কপোতেশ্বরের নাম টু 

তিযৃ্তি; সেইরূপ, বৌদ্ধদের ভ্রু বদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গ * | যদিও এই ভিনটি .. 
আপাততঃ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ -বাচক, কিন্তু বস্তুতঃ তাছা'র1 একই পদার্থ 
ভাহাদের প্রকৃতিও এক; পরম্পর কোন অংশে ভিন্ন নয় | . নি 

বে দ্-মতানৃষায়ী পশ্চালিখিভ চারিটি প্রধান তত বৌদ্ব-নমণজে ধর্ম রর 

চক্র বলিয়! প্রনিদ্ধ আছে। ভাহাই বেদ্ধমত-প্র্ণালীর মুলীভৃত | 
ভাছারই বিস্তার ও পর্য1লোচনা দ্বার1 নির্বাণের উপায় প্রবর্তিভ হইয়াছে 1. 

কিন্তু ফোন ধর্ম-প্রবর্তক নিজের কল্যাধ-প্রত্যাশীয় একেবারে আপনার ধ্বংস কামনা করি- 

বেন ও জনসমাজে আজ্া-ধ্বংসই পরম পুরুষার্ধ বলিয়। উপদেশ প্রদান পুর্ধাক ধর্ম্-প্রচারে 
কুততকার্ধ। হইবেন এটি কোন মতেই লরতব নয়। খন্মপদের নানা বচনে নির্বাণ শ্ধ-স্থলে 
শাম পদম্ * অথাৎ শা পদ, আচ্যত্তম, স্থীনম 1 অর্থাং অপরিবর্তীনীঘ্স স্থান, অমুভম 

পদম্ বু অর্থাৎ অনশ্বর পদ ইতাঁদি পদের প্রয়োগ আছে। এই সমভ্ পর্যালোচনা করিয়। 

শ্রীমান্ ম মুলর, বিবেচন! করিয়াছেন, জীবাত্মার শাকি-্প্রবেশ, সমুদায় কাঁমন1 ও সমুদা 
স্প হাঁপরাভব, শুডাুভ ও সখ দুঃখে সমভাব, জন্মমৃত্যু-চক্র হইতে পরিত্রাণ, আত্মাতে 
আমার লয়-প্রাণ্ডি এই সমুদায় নির্ধাণের লক্ষণ। সাধারণ লোকে নি্বীপকে, নিরবচ্ছি 
হৃখময় বর্গভোগ বলিয়াই বিশ্বাস করে থু । 

* সচরাচর সমাজ-বছ্ধ ভিক্ষু-দলকে সঙ্গ বলে! গ্রস্থ-বিশেষে চায়ি প্রকার সজ-শ্রেবীর 
প্রসঙ্গ আছে, এ ভিক্ষু-দল ভাহার এক প্রকার। বুদ্ধ, বেধধিসত্, প্রত্যেক বুদ্ধ ও আবক প্রথ্ 
শ্রেশী-ড্ত। উল্লিখিত ভিক্কু-দল দ্বিভীয় অেশী। যে সমভ মু ব্যক্তি ধর্দাধর্ষ। $-জ্ঞানএ. 
বিবর্জিত, ভাঁছারা তৃতীয় শ্রেণী । ষে সমুদয় নিলজ্ঞা লেক ভিক্ষাশ্রম অবলঙ্গন পুর্ব 
তছুচ়িত নিধি নিষেধ পালন করিয়। চলে না এবং লজ্জা ভয় পরিভ্যাপ পু'্বিক অথর্দের ডি: | 
দিন-ব্যাপী পরিশাম-ফলের প্রি আুক্ষেপও করে না, ভাহারাই চতুরধ জেণী। ৃ 

...+ চক্র শব্দটি বৌদ্ধ-সমাজের বড় প্রি । ইহার একটি অর্ধ ধর্দ-প্রচার-বিজআঞাপফ |. যু 
কৃ ধর্ম-গ্রচারের বিষয় বিজ্ঞাপন করিতে হইলে, ত্দীয় শিয্যের! কহিভ, ভিসি ধর্ণাচক্র 
মুর্ধিত করিতে প্রত হইয়াছেন । উহার অপর একটি অর্থ, জীযের যৌনিস্রসণ-বিজ্ঞাপক্ ক 
কেননা চক্রের ন্যায় ভাহীর ক্সাদি অন্ত নাই। বৌদ্ধের] জপ-মন্ত্র লিখি চক্র-বিশেষের মহিভ 
সংযুক্ত করি? ছে এবং ভাহা! অত্যন্ত বেগে ঘুর্মায়মান করিতে আাকে। জপ-মন উচ্চারণ 
ক্ষরিলে বের়প ফল লাভ হয়, উহার এক এক বার যুর্ণম দ্বারা সেইরপ ফলের উৎপত্তি 
বং থাকে. দু রর আপনাদের আরে ডু ক রন বলিয়া প্রবাদ, 



ই ভাঁরতব্াঁয় উপাবক-সম্পরদায়। 

রি ।২জীবলোকে ছঃখ ও যন্ত্রণা সর্ব ব্যাণী - 
২1 স্বেছ। মমভা, কামনা, বাদি দেষাদি হইতে ঢুঃখ-যজ্্ণীর উৎপ্ধি 
হয়| মনঃকল্পিত বিষয়-বাসন। সেই সমুদায়ের মূল | 
ও1-দুইখ-বন্ত্রণার কারণ-ধংস হউলেই ড্ুঃখ-যস্্রণার ধংস. হয়, অর্থাৎ 

.স্সেছ। মমতাদির বন্ধন হইতে আত্মাকে যুক্ত করিলেই, হুংখ-যস্ত্রণার 

অবসান হুইয়। যায়। 

5৪ 1--নির্ধবাণ-লীভের যে চারিটি পথ আছে, তাহাতে প্রবেশ করিলে 
আঁত্বার মুক্তিসাধন সম্পন্ন হুঈতে পারে! সেচারিটি এই; পূর্ণ 
শ্রদ্ধা, পূর্ণ চিন্তা, পূর্ণ বাক্য ও পূর্ণ ক্রিয়া । 

গোঙম বোক্ধ-সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম স্বরূপ নার সত্যাদি ্বভাঁব-সিদ্ব 
'্র্মুনিতির প্রাধানা প্রদর্শন করেন ও সেই সমুদায়ই মানব-কুলের সপ্গাতি- 
সাধক বলির! তদীয় অনুষ্ঠানের বাবস্থা দেন। তদন্বম'রে, অপর সাধা- 
রণ সকলন্দের উপদেশার্থ পশ্চাল্লি খত পাঁচটি ধশ্বনীতি নির্দেশিত হয়; 

“বধ করিও নাঃ অপস্থরণ করিও না ব্যভিচার-দোষ করিও না, মিথ্যা 

বলিও না ও সুরাপান করিও না *। এইই পাঁচটি মাত্র নীতি পাঠ করিয়। 
 বৌদ্ধ-ধর্ম্ের সম্পূর্ণ ভাবগ্রহ্থ করিতে পারিলে এরূপ মনে করিও না। 
পেশ্চাৎ অশোক রাজার অনুশসনপত্রের বিবরণে অপেক্ষারুত বিশেষ 

বৃত্তান্ত জানিতে পারিবে | হিন্ুশাস্ত্রের মতে, প্রারশ্চিত্ত ও যাগ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান দ্বার পাপের বিমোচন হুয়। কিন্তু শাক্য বৃদ্ধী তাহ! অন্দীকার 
করিয়া উপদেশ দেন, কার়মনোবাক্যে সর্বজীবে দয়া-প্রকাশ ও তদীর 
স্থিতানুষ্ঠান বাতিরেকে অন্য কিছুতেই সদ্গত-লাভ হয় না| 

ভারতবর্ষায় ভূপতিগণের মধ্যে প্রথমে মগধাধিপতি অশোক 
প্লাজা খ, পূ, তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন! ভূমগুলে 
যে সমস্ত বাক্কি উত্তর কালে অসামান্য ক্ষমতাপন হইরা বা জগতের 

অসাধারণ ছিত-সাধন করিয়া ঘশন্বী ও চিরম্মরণীয় হন, তীছাণদের মধ্যে 

কোন কোন ব্যক্তি প্রথম বয়মে সাতিশয় হুঃশীল ও নিতান্ত নির্বোধ 
“ছিলেন শুনিতে পাওয়া যায় । বৌদ্ধ-কুল-তিলক অশোক ভীছাদের, 
-অখ্যে পরিগণিত । তিনি প্রথম বয়সে না লুদুশ্য, না দুগীল ছিলেন।, 
্রিকর্শন ছিলেন ন1 বলিয়াই পিভার প্েহ-ভাঞজন কন নাই এইকপপ' 

: কার নবাছে। এমন হ্র্ত ও অবাধ] ছিলেন যে, লোকে ডাকে চও. 

মগ সাধারণ ধর্দদীতি অপর সাধারণ সফলের গে বিধে়। ভি: জি ॥ 
দের দিদিউ অপর স্াচটি দিম নিরপিত আছে) আআসমঢয় ভোজন করিও না) গীত, বানা, 
ৃ রা । হি গ্রহণ রা জগঙ্কার : বাবার করিও না) বনখ। 



- প্রান্থলিত হইয়। উঠে। 
প্রসঙ্গ করিয়া] গিয়াছেন, অবিকল সেই স্থানেই তা। প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে 11৩ 100180. 

29217 1৩ম৪--1185 1] ৩: 261 1881. 
রা 

উপক্রমদিকা।' ৯৪৯ 

বলিয়। উনে করিত। এ্টরাপ লিখিত আছে ষে, , একটি পর্বর্াণী- / 

লোক সযূত্র নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্র-ণ-বধার্থ নানাবিধ চে পায় 5 র্ 

কিনতু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পাঁরে নাই ইহাতে সে অত্যন্ত বিল্ময়া-... 

পণ হইয়া এবিষয়টি অশোক রাজার কর্ণগোচর করে । তিনি ভিদ্ষুর নিকট: 

আদ্যোপান্ত সমস্ত রত্তান্ত অবগত হয়া এ পর্বত-বাসী ব্যক্তির শিরশ্ছেদন 
করেন এবং এঁ ভিদ্ষুকে অসাধারণ দৈবশক্তি-সম্পন্ন বিবেচনাকরিরা নিজে. 
বৌদ্ধধর্ম বলম্বনে প্রবৃত হন।*. তাহার উৎলাছ-প্রভ'বে এ বৌদ্ধধর্ম, 

এড প্রাদুভূতি হয় ও তিনি এত চৈভা, এত সণ ও অন্য অন্য এত প্রকার... 

কী্তি-নিকেতন প্রস্তুত করেন যে, লে'কে তাহাকে পুর্ববোক্ত চণ্ড নামের 

পরিবর্তে ধ্দাশোক বলিয়া বিখ্যাত করিল 1 তিনি কতকগুলি তান 

শামনপত্র খোদিত করিস “ধর্ম? প্রচার করিরা দেন || এই ধর্মের অর্থ বা 
পদ শপিশাপাপীপিশপিপেপপাপ পিপিপি পসপস্পপপাল 

*. 00713019707 14018 011৮0 20 009 12000997005, 251800১০০০০ 91 [3৩7681- 

£01 8৮08] 1878, 

 শ অশোক রাঙ্জার এন কীর্তি ও এত নিদর্ণন এ স্থানে বিদামান আছে যে. বন্থকালীবধি, 

সবিশেষ অন্রসন্ধীন করিয়াও তাহার সমস্ত জানিতে পারা শিগাছে কিনা সন্দেহ। সম্প্রতি 

কিছু দিন হইল. বুদ্ধগয়াতে "্মাশে।ক রাজ্জার মিংহাসন, তাহা কতৃক প্রতিষ্ঠিত কতকগুঙি শু প 

ৃ ১২ চৈত্য। বোধিরফের বাতি প্রভ
ৃতি অশোক সংক্রান্ত বিবিধ প্রকার সামন্রী প্রান্ত নিট 

যায়। যেস্কানে অশোক বাজার শিংহাসন সংস্থাপিত ছিল ব্িয়। প্রধাদ আছে, সেই স্থান 
খনন করিয়া! সিংহাসনের ভগ্লাবশেষ রূপ ন্দর্ণ, রত মুক্তাদি বছমুল, দ্রব্য সংঘুক্ত দান? 

অংশ আমান ৫ববরু কতৃক আবিষ্কত হয় এবং ১৮৮১ খণ্ঠটাকের ৪51 মে এদেশীর এশিয়াটিক 

জেসাইটর একটি বিশেষ সভায় শ্রীমান ক. র. হবন লি কতৃক প্রদর্শিত হয়। ভদনজ্তব্ 

ও অন্য অনা আনক বিষয় রি পাঠে! এ সময় অ(পাক ১ টি রা ঠা 

হওয়াতে, এ ধর্সের রা ঠা উৎসাহ বা টড ও কৌডুহল নখ রি 7 

চীন-দেশীয় তার্বযাত্রীর বুদ্ধগয়ার যে স্থানে যে বস্তুর অবস্থিত: :. 

| কিছু সেই স্মন্ত অগ্ুশাসনপত্রের কৌন স্থানে অশোকের নাঁম বিনা নাইন রি 

পানি 

, সমুদয় পত্র রাজ পিয়াদসি অর্াৎ তি শ্রদদশী কতক প্রকাশিত বলিয়া লিখিত আছে। বৌধ-সমাজে রঃ 

ফশোক রাজার যেরপ অনাধারণ খ্যাহি ও অধুর্ব ইতিনুস প্রচলিত আছে, ভাহীর, সহিত্ত 

'ধী খোদিত প্র সমুদারের ভাবাথ যেরূপ সঙ্গত হয়, অনয কোঁন রজার বৃত্তান্ের সহিভ সেইপ 
এ অত হয় না.। অভএব সেপ্তলি এ বৌদ্ধ কুপ-তিপক অশোকের অগ্ুশাধনপ্র বলির বিখেটিভ... 
৪ ছয়। [বিপেবত দীপ্বংস নামক বৌদ্ধ-এস্থে পিয়দসন নামে একটি রাজার অভিষেক-বতযাত : 
. পিখিভ আছে, এ পিয়ানন বিপুসরের পুত্র ও চ্্রগতপ্তের পৌন্র। ভিন যুদ্ধ নিষ্বাণের 
২১৮ অ্ধে রাজটাভিষিক্ত হল । হিদু ও বৌদ্ধশান্ত্রে অশোকের বিষয় ঘেপ বিত্ত আছে 
হার সহিত য়? ধসের ধা? ফিরি হার গ্রডেদ নি) |. এমৰ ূ 



বুদ্ধ দেবের অর্চনাও নয় | ব্রত, নিয়ম, উপবাসাদি নিত্য নৈমিত্তিক, 
_ক্িপাও নর। ছছা স্বেহ, বাংসল্য, ভক্তি, দয়া, দক্ষিণা, অহিংসাদি .. 

: ধর্মনীতিমাত্র। কেবল এই ধর্মের অনুষ্ঠানেই এঁছিক ও পারভ্রিক লুখ- 
হর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা কি হিন্দু কি মোসল্মান্, কিয়িভ্দি ফি 
থ্টান্, কি জৈন কি পারমী, সকল ধর্ম-সম্মত এবং সকল জাতির অভি- মত ও সমাদৃত, ভাঙ্ছাই এই 'ধ্ব| এবিষয়ে নান্তিকতাবাদী বোধের) আন্তিকতাবাদী হিন্দুদের অপেক্ষা মহত্বর মত প্রকাশ করিয়া জগতের 

 অদ্ধাস্পদ ও পুজাম্পদ হুয়া রছিয়াছেন। অশোক রাজ! পূর্বেলিখিভ 
অনুশাসনপত্রে পিতৃ-ভক্তি, মাতৃ-ভক্তি, গুক-ভক্তি, জাতি, প্রতিবাসী 
ও আস্বীক্গণকে দয়া ও আশ্রর প্রদান করা, ভক্তি-শরদ্ধ। সহকারে ব্রা্ষণ 
ও শ্রমণদিগকে দান করা, ভৃত্য ও অধীনস্থ লোকদিগের শত অনুকূলতা-. 
প্রকাশ, প্রভুর আজ্ঞাবহ ও ভীছার প্রতি ভক্তিমাম্ থাকা মিভবায় ও. 
হিতাচরণ, নিন্দা ও ব্সনৎ কথা-পরিবর্জন ইত্যাদি অবশ্য কর্তব্য কর্ম 
সমুদাক়ের ব্যবস্থা প্রচার করেন । মানুষ ও ইতর জন্ত উভয়ের প্রতি সদর 
ও সানুকুল ভাব প্রদর্শন করেন। উহার মতে, এ সমস্তই পরম পরিশুদ্ধ 
পারমার্থিক-ক্রিয়া। ভিনি কেবল মত প্রচার করিয়। নিরস্ত হন নাই, 

নিজে তদনুরূপ কার্য সাধন করিয়। প্রজাগণের কুশলোন্নতি চে পান। 
_ পশুহিংসা নিবারণ করেন, পশু ৪ মনুষ্যের শ্বত্তর স্বতন্ত্র চিকিৎসা-ব্যবস্থ 

সংস্থাপন করেন এবং রাজ্য মধ্যে ধর্ম্মোপদেশ-প্রণালী প্রতিষ্ঠি করেন। 
সর্ব্জীব বিষয়েই অব্যভিচরিত, অবারিত, অহিংস ধর্ম শুচার করিয়া 
কি হিন্দু, কিমোমল্মান্, কি খান, সকলকেই এবিষয়ে অতিক্রম করিয়া 

 খিয়াছেন| খকটান্দের প্রায় তিন শত বৎসর পুর্বে এক দুভ মিগেন্ছিনিজ 
লিখিয়া যান, কতকগুলি শ্রমণ অর্থাৎ বদ্ধ উদাসীন কেবল দয়-ঘর্ের, অনুষ্ঠান উদ্দেশে লোকের চিকিৎসা করিয়া বেড়ান ;) কাছার নিকট, 

কিছু গ্রহণ করেন না| অপর কতকগুলি ধর্শ-প্রচারক শ্রমণ লোক. 
. দিকে নরক-ভয় প্রদর্শন পূর্বক ধর্ম্োপদেশ প্রদান করেন *। 
০7. ভুমগুলে ন্বমত্জ-পক্ষপাডী ভির ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের বিদ্বেষ", 
.. প্রভীবে অতীব ভয়ঙ্কর হৃশংন কা অমুদার, এমন কি সহত্র সত ও. 
লক্ষ লক্ষ নরবধ পর্য্যন্ত ঘটিয়া গিয়াছে । অশোক রাজা এবিষয়ে 
অপার ভঁদার্ধ্য ও অপরিসীষ মগ প্রদর্শন করিয় যাম। টি 

া বলিয়া, ₹,হ, উইপসন এ বিষয়ে কিছু সং প্রকাশ রিয়া যান 51 ভা 
য় পুরারসবিদ পণ্ডিতের প্রায় সকলেই একবাক্যে অশেক ও প্রিয়শা 

বলিয়া বীকার করিয়া আসিতেছেন। 10. জি 3 
4 

/ 

সি পিপিপি এ পপ পাপ:
 



 উপক্রমণিক]। ২৪৫. 

রি অনুশীসদপে ভিন কি হী কি. উদামীন । কে বাজি 
ধর্ম পালন কৰক না কেন, তাহাদের সকলের প্রতি রন্ধা-প্রফাশ রর 

গু ভারতের নকলেরই ধর্ণ্ম-রক্ষার বত্ব-প্রদর্শন করিয়াছেন | ভিনি- 
দান ও অন্য অন্ত তক্রিয়া লছকারে তাহাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন 
করিয়া বলেন, এ নকল ক্রিয়া অপেক্ষায় তদীয় সার হ্বরূপ ধর্ণ্ম- ঃ 
নীতির প্রাছুর্ভাব-দৃ্টির অভিলাষ অধিক গৌরবের বিষয় | তিনি 
লুল্পঞ প্রীচার করিয়া] দেন, মনুষ্যের নিজ ধর্মে শ্রদ্ধা করা উচিতঃ কিন্তু 

কদাচ পর-ধার্ম্ের নিন্দ1 ও অনিষ্টাচরণ কর্তব্য নয়| সকল স্থলেই পর- 
ধর্্ম-সপ্প্রদায়ে উচিভমত শ্রদ্ধ। কর) কর্তব্য | যে ধর্মের যেরূপ নিয়ষ। 
তাছণর প্রতি তদনুধারী শ্রদ্ধী করা বিধেয় | এরূপ আচরণ করিলে, 
নিজ ধর্মের উন্নতি ও পর-ধর্ম্বের হিত-সাধন কর। হুয়। যে ছইছার, 
অন্যথাচরণ করে, সে আপন ও পর উভর ধর্মেই অনি উৎপাদন 

করিরা ধাকে। যে ব্যক্তি ম্বধর্ম-সম্প্রদায়ে অনুরাধ বশতঃ পর-ধর্ম্- 
সন্প্রদায়ের নিন্দা করিয়! নিজ্ঞ সপ্প্রদায়ের গৌরব প্রকাশ করে, তাস্থার 
এরূপ আচরণ দ্বারা নিজ ধর্মম-সন্প্রদায়ের উপরেই অতিমাত্র কঠিন 
আঘাত করা হয়।* অশোক রাজার এক খানি অনুশাসনপত্র্ে 
এক্টরূুপ লিখিত আছে যে, যাছাদের বে্ধ ধর্মে বিশ্বান নাই, তাছারাও 
আমার রাজ্য মধ্যে নির্ধিঘ়্ে বাস কৰক 

ইহালন দিআী দিঅতৃষ্বি হালা হর ছুজনি ঘি মানত অব 

হ্বন ন ভ্বত্বনস্ত্র মাহগুত্বিনৃত্য জলি । | 

. দেবগণ-শ্রিয় প্রিয়দশর্ঘ রাঁজা ইচ্ছ! করিতেছেন, সমন্ত পাষণ্ড (অর্ধাথ 
রি ধর্মে আস্থা-শূন্য ব্যক্ষি সমুদায়) সর্ধত্র (নির্ষিয়ে) বাস ককক+ 
কেন মা ভাঙ্ারাও ভাবশু)দ্ধি। ও ধর্মীশাসন ইচ্ছা! করে 11 ৯8: 

অবনিমণ্ডলের অপরাপর ধর্্ম-সম্প্রদায়ীরা এ অংশে যদি অশোকের 
পদ-রেণুকেণামান্র গ্রহণ করিতে পারিতেন। তবে 'অসংখ্য লোকের 
ধন্-দ্বেষ নিবন্ধন অকাঁতে কালগ্রাস-গ্রবেশ নিবারিত হইত | বো 

. গাণ-সংছারক এ আন্তিক-প্রবর ব্রাক্ষণ-কুল 1 এই নান্তিক, মরপতির 
পবিত্র গগপ্রাম অবণ কর» আর লঙ্জার 8৮১১ গা খী রে 



ছি 

অনবিকল প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক ভিঙ্ষুকে অর্থাৎ বৌদ্ধ উদাসীনকে রি 
প্র মাসে দুইবার অর্থাৎ পুর্ণমা ও অমাবস্যার দিবসে আত্ম-পাপ 
অঙ্গীকার করিতে হুইত। ক্রমশঃ গৃ্গী লোকের যধে।ও এই প্রথা 
শ্রচলিত হয়, কিন্তু ভাঙার অস্মবিধা সংঘটন প্রণক্ু। অশোক রাজা 
পাপের প্রারশ্চিন্ত-সাধনার্থ একটি মন্ছেণৎসব প্রতিঠি5 করেন, তাক্কাতে 
প্রথমে আত্ম-দেষ স্বীকার ও দান ধরে অনুষ্ঠা উর প্রচ লিভ. 

উড ভাঁরতবরীয় উপণাসক-সম্প্রদায | 

শ্রবিষ, হইতে থাক 1 উদ -মু্তি শৈব ও বৈষ্ণব জমাতের ভয়াবছ্ ভীর্থ- 
ন্মনে ধিক! ধিক ধিক! খক্টান্দিশের শোণিতাক্ত মু্ড- মাল'-বিভূ ষত 

ভয়ঙ্কর ভ্রুলেড্যযুদ্ধের ক্রম্চিহ্রেও ধিকৃ! ল্বসম্প্রদায়ের পক্ষপাত- - 

মদে ভন্মত দুর্দান্ত মোসল্নান্-সশ্্রদার়ের কর-সঞ্চালিত চাকচক্যশালী' 
ুতীক্ষ ভরবারেও * ধিকৃ! | 

অশোক-প্রচারিত ধর্ম প্রণা'লীর ঘতকিঞ্িৎ স্কুল ভাৎপর্ধ্য মাত্র লিখিত 
হুইল | ইহা মনুষ্য.কুলের ম্বভাব-সিদ্ধ সাধারণ ধর্ম 8 মনংকপ্পিত নয় | 
জাঁতি-ভেদ ও বর্ণ-প্রভেদও ইহার বৈরী ও বিদ্বেষী নয়। কি হিন্দু 
কি খান, কি মোদল্যান্ কেহই এ ধর্ট্ের বিরোধী নয় বেদ 
কোরান ও বাইখল্ এই ধর্মকে যতদুর লালন-পালন ও পরিপোষণ 
কঠিয়া আসিয়াছে, প্রধ'নতম বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের নিকট ততদূর অ+দরণীয় 
ও পূজনীর | খে মুন, পীর পয গন্বর, সেন্ট মেবিয়র্ হারা 
যে পরিমাণে এই থর্্মর অনুষ্ঠান ও মহিমা প্রচার করিয়াছেনঃ 
সেই পরিমাণে প্রকৃত পুগা-কীন্ি-লাভে অধিকারী হইয়। রধ্য়াছেন। 

অধুনাতন মানব-কুলের বু'্-বিষ্ার পথপ্রদর্শক কোস্ত, ও হিউম্, 
ডাকষ্ইন্ ও ইক্ন্লি, মিল ও স্পেন্সর্, ঈইাদের ও এষ্ট ধর্মকে পা আপনা” 

দের সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলিয়া পাঁরচ-দান এবং তাহাতে উৎসাহ ও 

আহ্লাদ প্রকাশ নাৰরিবার বিষর নয় | 

বোদ্ধধন্মাবলম্বী ভূপঠিশণ অকাতরে দান ধর্দের অনুষ্ঠান করিয়? 

যান। পশ্চ'ৎ তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। 

উত্তর কালে খঙ্টীর সপ্প্রদায়ে যেরূপ গুক-সন্গিধানে আত্ম-দোষ ম্বীক1- 
রের বাবস্থা প্রবতিত হয়) পূর্ব কালে বৌদ্ধ-দমাজে সেই প্রাং নটি, ্ 

উঠিল যা যায়। এজাদোহসনট পাচ বৎসরাস্ত সম্প ছইত। টানে 
অগ্তম শতাব্দীতে পরয়াশ-ক্ষেত্রে একবার এ উৎসবের অনুষ্ঠান, হর), 
চীন দেশীর ভীর্ঘবাত্রী হিউএন্ থ্দঙ্গ; তাছা দর্শন করিয়া যান।, 

+ গর ছাতে কোরান অপর হস্তে ত্রবার।, 
পৃ শামা হিংসা পরিজন দূর্ধক |. 



. উপক্রমণিকাঠ ৯৪3 
পু তত বাসীর একটি আনন-ক্ষেত্ চিল চারি দিকে স্্জ 
পর গৌলাব গাছের স্থরম্) বৃতি, তাছাতে অপর্যযপগু মনোহর পুষ্প- 
শ্রেণী অহরহ প্র্ষটিত এবং মধ্যস্থলে ্র্ণ, রজত, প্টবস্ত্র ও অপরাপর, 
নুষুলয দান-দ্রেব্যতে পরিপূর্ণ সুসঙ্জ গৃষ্থশ্রেণী। . তাঙার সমীপে সারি 
মারি একশত এরূপ বিস্তু ত ভাঞ্ন-গৃছ ডিল যে, তাহার প্রত্যেকে একশত, 
ব্যক্তি একত্র ভোজন করিডে পাঁরিত | মহারাজ শিলাদিত্যের আহ্বান" 

ক্রমে ব্রাহ্মণ) শ্রমণ, দরদ পিতৃ-হীন, মাতৃ-ীন, বান্ধব-হীন গুভূতি পঞ্চাশ 
সহত্র লোক তথায় আগমন করে | সার্ঘ ছুই মাস ব্যাপিরা দান-ভোজনাদি 
সহকারে এ উৎসব-ব্যাপার সম্পন্ন হয়| উহাতে হিন্দু বৌছ্ের বির 
ভাঁব দূরে থাকুক, সমধিক সন্ভাবই প্রদর্শিত দেখা যায়। তথায় বুদ্ধ, 
বিস্ক. শিব তিনেরই প্রতিমূ্ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিন্দু ও বেখদ্ধ : সমন্ত 

সমাগত ব্যক্তিদিগকে বহুমূল্য স'মগ্রী দান করা এবং চর্বাঃ চোষ্য, লেঙ্কা, 
পেয় নানাবিধ সুস্বাদ মামী ভোজন করান হয়| উক্ত রাজা এ উৎসবে 
ভন্ড, অশ্ব ও অপরাপর ধুদ্ধ-সামগ্রী বাতিরেকে রাজকে ষের সমস্ত ধনই 
বিতরণ করিতেন । এমন কি, ভাহার নিজ্রের পরিচ্ছদ, কর্ণকুগুজ। বত্বু- 
মাল। গ্রভৃতি বেশভৃষা সমুদায়ও শরীর ছষঈটতে উন্মোচন করিয়া দিতেন। 
অবশেষে পুরাতন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান পূর্বক কৃতাঞ্ীলিপুটে উচ্ৈঃম্থরে 
জানধর্শ্ন বিষয়ে ভক্িশ্রপ্ধ প্রকাশ করিতেন। | 

. বোঁদ্বেরাও হিন্দুদের ন্যায় মৃত্যুর পর নানারূপ যোনি-ভ্রমণ শ্বীকারি 
করে । যিনি ইহ ক'লে যেরূপশুভ'শুভ কর্ম করেন, পরক'লে তিনি তদন্ 

রূপ যোনিপ্রাণ্ত ছন | কেবল পশু পক্ষী কীটাদি নিক তন্ত নয়, পাত" 
কের পরিমাণানুলারে। মৃহুপিগাদি জড়ত্ত হইয়াও জন্ম গ্রহণ করিতে 
হয় | যন্দ কেহ একপ ঘোরতর কুকর্ম করে যে; উত্তরূপ নিকষ জন্ম গ্রহণ, 

| করিলেও তাছার উচিতমত শান্তি হর না) তাহ? হন্কনে তাহাকে নরবন্ছু 

হইতে হয়। বেংদ্ধ- -মডেঃ ১৩৩ একশত ছত্রিশ্টি নরক বিদ্যমান আছে 

ষে ধেক্ূপ পাপ-কর্্ঘ করে, তাঙ্গাকে তদন্বরূপ কঠিন নরকে ভাদুখ পরি- 

ও কাল বাস করিতে হয়| কাহার নরক-ভোথের সময় কোর্টি ৰন+ 
রের অপেক্ষা হ্যন' নয়। পুণ্য কর্মের এইরূপ পুরক্কার আছে। পুণা-. 
থান বাকি, ছয়! মর্তয লোকে উত্তম জন্ম গ্রহণ পূর্বক সুখ ভোগ করে 

মওকার লোকের কোন স্বর্গে দেবাদি-য়োনি প্রাপ্ত হা 
কাছারও রঃ "ভোগের নিও 



২৪৮. তারতববী উপাদক-স্রদায়। 
অন্য ধর প্রদাযের ন্যায় বেদ? দিশেরও মতান্তর মন ক্রমে ক্রমে 
চারি দর্শন উৎপন্ধ হইয়াছে; যাধ্যমিক, যোখীচার, সেতরাত্তিক ও 
বৈভাষিক।  যাধ্যমিক-মভে, কোন পদ্দার্থই বাস্তবিক বিষ্ামান নাই) 
সকলই শৃন্যষয়। যোশ্লাচার-মভও ইছার অনুরূপ ) এই মতশ্থ ব্যক্তিরা 
অভ্ান্তরস্থ বিজ্ঞান ব্যতিরেকে অপরাপর সমুদায় পদার্থেরই অস্তিত্ব 
অন্বীকার করেন। ইহাদের মতে কেবল বিজ্ঞান আছে) জলঃ বাযুঃ 

পৃথিব্যাদি বাস্্য বন্ধু কিছুই নাই। ইহারা এ বিজ্ঞানকে ছুইভাগে 
বিভক্ত করেন; প্রক্কতি-বিজ্ঞান ৪ আলয়-বিজ্ঞান | ভাগ্রাৎ ও স্বপ্রাবন্থ'র 
যেজ্ঞান জন্মে ভাহাকে প্ররুতি-বিজ্ঞান বলেও লুযুণ্ডি দশায় যে জ্ঞান 
জন্যে ভাঙার নাম আলয়-বিজ্ঞান। অপর ছুই সপ্প্রদারীর1 বাচ্ছা পদার্থ 
ও অন্তান্তরস্থ পদার্থ উভয়েরই অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন । বাছ্য পদার্থ হুই 
ভাগে বিভক্ত) ভূত ও ভৌতিক ক্ষিতি, জল অগ্নি, বারু এই চাঞিটির 
নাম ভূভ এবং চক্ষু আোত্রাদি পঁচজ্ঞানেক্ত্রিয় ও তাহার নদী, পর্ধবভাদি 
বিষয় সমুদারের নাষ ভৌতিক সেই সমুদায়ই পরমাণু-সম্টি | এই 
জগৎ ও জগতের সমূদায় পদার্থ ই পরমাধুপুঞ্জ বই আর কিছু নয়] .. 

. শেষোজ হই সম্প্রনায়ের মতে পরস্পর কিছু বিশেষ আছে। এক 
সন্প্রনারীর! কহেন, বাহ্য বন্ডু সমুদার ফেবল প্রভাক্ষ-লিঙ্ধ, উাছাদের নাম 

বৈভাধিক | অপর সপ্প্রনায়ীরা বলেন, বাহ্য বন্ডু সত্য বটে, কিন্তু অনু- 
মান-লিদ্ধ) একেবারেই প্রচ্ক্ষ-পিপ্ধ ছয় না। চিন্তণধেে বাছা বস্তু. 

 সযুদাক়ের প্রতিজ্রপ উৎপন্ হয়) এবং সেই প্রতির্প-জ্ঞান দ্বারাই তাহ 
 দেরজ্ঞান জন্মে! এই সপ্প্রনায়ের নাম পেু্রান্তিক | উভ্ভর মতেই, বে 
সময়ে বস্তুর প্রৃভাক্ষ ছয়। নেই লময়েই তাহার অন্তন্বথাকে। প্রভাক্ষ ন! 
ভইলেই বিদ্যাল্লভার নায় ধংন হইয়া ায়। এই নিমিত্ত হিন্দু পণ্ডিতের, 

 ভ্ভাহাদিশ্বকে পুর্ণ ধৈনাশিক অথব! সর্ধ-বৈনাশিক বলিয়। উল্লেখ করি- 
. ক্লাছেন। 

. বোদ্ধের। ছিল বৈদা্ভিকের ন্যায় আকাশকে একটি ভুত বলিয়া 
 আ্বীকার করেন না এবং চিত্ত ও জীবাত্ব। পরস্পর ভিন্ন বলিয়। শদীকার : 

ূ করেন না1% ্ 
... আনা অন্য সমূদার উপানক-সপ্্রায়ের দ্যা বোঁধেরাও ক্রমে ক্রগে 
গাগা মন্পরদায়ে বিভক্ত হ্যা বায়। বঙ্গমিত্র একখানি প্রন্থে লে লমু- 
জাকের, বিবরণ করেন এবং চীম-দশীয় তি জন তপু হাহা চীন 
ভাষার অনুবাদ করিয়া রাখেন। সে দায়ের মাম অহ 

ক স্বির,। এক্নাব হারিকা, আল 



. পনি? 1... 
| পুকশৈসা, উন সর্দাস্তিবাদ) সি নিন দি | 
 সরীয়, ভদ্রায়নীর, সন্মভীয়, বাগ্নশরিক, মহীশাসক, ধর্মিপ্তা? উর | 
শুবং সন্বস্তিকা বা সৌত্রান্তিকা। প্রথমোক্ত মহাসাঙ্থিক সপ্প্রদায় 
স্থবিরাদি সাত সপ্রদায়ে এবৎ গ্রে স্থবির সম্প্রদায় সর্বাস্তিবাদ, পভৃতি,: 
একাদণ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হর | সমুদায়ে অফীদশ সম্প্রদায় | * 5 

.. বৌদ্ধের! ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্থীকারই ককন, আর অন্য অন্য নানা 
বিষয়ে .অসাধারণ বুদ্ধি-প্রাখর্য্যই প্রকাশ কৰন, কিন্তু অনেকানেক মিরু ্ 
ধর্ম সম্প্রদায়ের ন্যায় পেধত্তদলক হইয়া! রহিয়াছেন বলিতে হইবে 4. 
প্রতিমা-পূজা, বুদ্ধি প্রভৃতির অস্থি দন্তাদির অচ্চন! এবং নানাবিধ যাত্রা! 
মহোৎসব অবাধে চলিয়া আসিতেছে 1। ফাহিরন্ খক্টাব্দের পঞ্চম 
শতাব্দীর প্রথমে অনেকানেক বুদ্ধ-প্রতিমৃত্তি দেখিরা যান | কেবল শাক্য- 
: খুদ্ধ-নয়) রক এক দেবালয়ে অন্য অন্য বৌদ্ধ দেবতার প্রতিযু্তিও প্রভি- 
ভিত ও অর্চিত হইয়া ধীকে। ভারতবর্ষের মধ্যে বুদ্ধণীয়ায় তার দেবী 
ও বাঁগেশ্বরী দেবী, বৈসা'লীতে অর্থাৎ বেসার্ শ্বামে থ্যানী-বুদ্ধ অমি- 
ভাভ ও বোথিন্ত্ব অবলেকিতেম্বরঃ নলন্দবিভবারে অবলোকিতেশ্ব রঃ 

ভার। বোধিসত্ত্, ত্রিশির। বজ্রবরাহথী, বাশীম্্বরী, কপত্যদেৰী ইত্যাদি 
অনেক স্থানে অনেকানেক বেধদ্ধ দেব দেবীর প্রতিমুর্তি ও মন্দির অদ্যাপি, 
দেখিতে পাওয়া! যার | নিংহল দ্বীপের মহা'রাজবিছার নাষক 

বিহারে পঞ্চাশ অপেক্ষায় অধিক বৃদ্ধ-বিতাহ এবং সেই সঙ্গে নাথ 
: বিষ ও সামন্দেব, পত্ভিনে দেবী এবং বলগমৃবাহু ও কীর্তিনিস্সঙ্গ নামক 
হুইটি স্থপতির প্রতিমৃত্তি সংস্থাপিত আছে । এ বলগম্বাহু খ, পৃ ৮৬ 
অন্দে এ বিছার প্রন্তুত করেন। খা ূ 
অশিক্ষিত বেদ্ধদের মধ্যে সাকার উপাসন। শুচলিত হইয়া আঁি- 

ক্লাছে তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু চীন-দেশীর জ্ঞানাপন্ন বেগ্ধের 
 শুতিমা-পূজ। ও শান্তি স্বস্তায়ন দ্বার! বৌঁজ দেবগণের প্রলাদ-লাঁভ প্রভৃতি 
চিত ধর্্ানুষ্ঠান সমূদার স্বীকার করেন মা। চুহি নামে একটি বেধুদ্ধ- 
_ মত-প্রবর্তক স্পফ$ লিখিয়! খিয়াছেন, বৌদ্ধের1 জ্যর্গ মর্ত্যাদি ধাঁছা বস্ত্র 

*1100120 40008%া। 08০900১৪7 1880) 70. 899-301. 2 ৃ 
1 দেবার্চ-| সংক্রান্ত পশ্চাল্লিখিভ বিষ্য়টিতে হিন্দু ও বৌদ্ধের পরস্পর বিশেষ বিডির ্ 

দেখিতে পাওয়া যায়। হিচ্দু প্রস্থতির নায় বৌদ্ধদের খাত্বিক অর্ধাৎ, কুোহিত, ্বাই। 
প্রচ্েক এবীন্ধ আপদিই আপনার পুরোহিত ও আপনিই আপনার, ঘজসান। রি. 
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চি [ শিরতব্ীর উপাপ্্রদার? 

৪ পরস্াক্ষ ব্যাপার মস্ত শ্রা করেন না; আপমাপন তাতেই অভি 
'নিবেশ করেন; পারলোঁকিক লখছংখ মনঃকল্পিত ও দোষাবহু। * 
_.. বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবাদির অস্থি, কেশ, দত্ত, বস্ত্র, ষাট প্রভৃতি মৃত্তিকা 
প্রোথিত করিরা ভাঙার উপর একটি পূর্ণ-গর্ভ ঘণ্টাকার বস্তু নির্মাণ করে 
ও ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকাঁরে বিছ্িত-বিধানে তাছ'র অর্চনা] করিয়া থাকে 
এবং তীর্ঘযাত্রীরা সেই অমন্তকে পবিত্র তীর্থ-ভূষি জ্ঞান করিয়া দর্শনা দি 
করিতে যায়। হথানাধিক ছুই শত খন্টান্দে এলেগ গেঙিরখনিবাসী 

ক্লেমেন্স.ন'মক রী পণ্ডিত 1 বেদ্ধদের অ্থি-দন্ত'দি-পৃজ্ঞার প্রসঙ্গ করিয়! | 
শিয়াছটেন। ফ্।হিয়ন্ যে সময়ে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন, সে সময়ে 
অর্থাৎ খফাব্দের পঞ্চম শতাব্দী তে পঞ্জাবের অনেক" নেক বেধ্ধ- -দেব'লয়ে 

বুদ্ধদেবের এরূপ স্মরণ্*চিহ্ন বিদ্যমান ছিল ; লোকে প্রতিদিন তাচ্থার 
বর্ন ও দর্শনাঁদি করিতে যাষ্ত 2১। হিউএন্ থ সঙ্গ, খন্টাবন্দের সপ্তদ 
শতাব্দীর প্রথমাংশে উত্তরে হিন্দুকুশ ও দক্ষিণে মলয়বর এই উভস্ 

সীমার ম মধাস্থলে অর্থাৎ সমত্রা ভারতবর্ষে ধর্মাশোক-প্রতিষিত বলিয়া 
প্রমিদ্ধ ভুরি ভূরি শুপ সন্দর্শন করিয়াযান। কেবল বুদ্ধ দর, তদীয় 
প্রধান প্রধান শিষ্য ও প্রন প্রধান বৌদ্ধ রাজ্জারও অস্থা'দি-পূজ] 
ক্রেমশঃ প্রবর্তিত হইয়া আমিরাছে | 
অন্য অন্য ধর্খ-সন্গ্াদায়ের ন্যায় ইহাদের আমেকানেক উৎসব 
আছে। প্ররাণের মঙে।ঘ্সবের বিষয় হতিপূর্বে লিখিত হছুহয়াছে খা। 

সিংহল দ্বীলে বর্ষাকালে একটি উৎনব হুঙ্বরা থাকে, তাহাতে পালি" 
ভাষায় বিরচিত গ্রন্থববিশেব পঠিত হয়। তাচ্ছাকে বমপাঠ বলে। 
ভিক্ষুরা একটি বাসস্থান নির্শাণ করিরা বর্ষা তিন মাম ভাতে অবস্থিতি; 
করে এবং সেই সময়ে পূর্ণিমা অমাব্য! এবং কুষ ও শুক্লপক্ষীর অযমী 
ভিখিতে বনপাঠ করিয়া থকে । এ পাঠ শ্রবণোদ্দেশে মহ্থা-সমারোছ 
ভয় ।. মধ মণে। বাস্েছ্ম হইতে থকে) রাতিকাঁলে দীপ-জ্ে।তিতে 
সেইস্থান জেতিত্মান হইয়া যার এবং বন্দুকের গন ও অগ্নি-ক্রীড়। 
পর্যন্ত হইরা খাকে। এ বনপাঠের মধ্যে যখন বৃদ্ধের ন'ম উচ্চারিত, 
হর, ও ডখন জোতৃণণ সু সাধু বলিয় চীৎকার করিয়া উঠে! 9. ূ 
আ্পর একটি উৎসবের নাম পারিস্ত। এটি পালি শব। দেশ 

৮ [০815 877510500, [06000] 1980, 7, 81৫ টা ক 

০ পষ্টান্ছে গাছুকুতি ইন) 
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ভাবায় কে পিরিত বলে। বিউনীদে এপ বির আছে যে 
মানব জাতির যাবতীর ছঃখ দৈত্য-বিশেষের কোঁপ হইতে উৎপন্ন হয় 
এবং দেই ক্রোধ-শাস্তির উদ্দেশে এই উৎ্দনবের অনুষ্ঠান হইয়া খাকে। 

 ইন্থাতেও উল্লিখিতরূপ বনপাঠ হয়| বাঙ্গাল' দেশের নৈষ্বদের 
 অফ্টগ্রহরী, চব্বিশপ্রহরী প্রভৃতির নায় সাঁত দিন অবিচ্ছেদে এ বনপা 
চলিতে খাকে | ছুই হুইটি ভিক্ষু পর্ধ্ায় ক্রমে ছুই ঘণ্টাকাল পাঠ করে ॥ 

এই ক্রিয়াটি রাত্রিকালে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদোষ কালে শ্রোতৃগণ সেট 
স্থানে আগমন করে ; তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক| তাছার! 
প্রত্যেকে এক একটি তৈল-পুর্ণ নারিকেল-মাল লইর1 আইসে এবং বিছা 
রের চতুর্দিকের প্রাচীরে সেই সমস্ত মালা সংস্থাপিত করিয়! দীপ 
জ্বালাহয়। দের 1 % 

ভোট দেশে তিনটি উৎসব প্রচলিত আছে। একটি ভার 
অপর একটি শরতের প্রারম্থে এবং তৃতীর়টি শীতান্তে সম্পন্ন হয়| প্রাথমট্টি 
শাকা মুনির জন্ম-্রছণের স্মরণ-শ্বচক। তিনি ছয়টি পাবগুকে পরাভব 
করেন ইহুণরই স্মরণণর্থ রে অনুষ্ঠিত হয় থাকে | এক পক্ষ ব্যাপিয়া 
ইভার অনুষ্ঠান হয় এবং সে সময়ে হ্তা, শীত, ভোজন, দীপদানাদি' 

 মানাবিধ আমোদ-আ! টিশিরিন চলিতে থাকে। 

হিন্দুমতানুযায়ী সিদ্ধ যাণীরা যেমন অপিম”, লঘিম, ব্যান্তি প্রভৃতি 
আট প্রন্চার পরশ্বর্ধ্য লাভ করেন লিখিত আছে্শ, সেইরূপ, বৌদ্ধদিগের ৪ 
এই প্রকার বিশ্বান আছে যে, এ সন্প্রনায়ী সিদ্ধ ব্যক্তিরা অশেষ রূপ 
অলীকিক শক্ত প্রাপ্ত হুইরা অতীব অদ্ভুত কার্য নমুদায় সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হন; যেমন বায়ু-মধ্যে সঞ্চরণ, জলের উপর গমনাগমন». 
ইচ্ছানু নারে জল-বর্ষণ' নদী ও সমুদ্র স্জজন, গৃহ-নম্বলিত পর্ধত ও পৃথিবী 
প্রকম্পন, যখন ইচ্ছা বাযু-প্রবাহ উৎপাদন, বায়ুর ন্যায় দ্রুভবেখে 

 শ্বীমম। প্রাচীর ও অন্য অন্য কঠিন দ্রেবোর মধ্য দিয়া স্টরণ, পর্বত 
ও পৃথিবীর গর্ভ-দর্শন, নষ্ট বাপু বিষয় উদ্ধার করণ, স্বর্গ হুইতে 

অআপ্রি-ধারা আনয়ন: ইত্যাদি । বৌদ্ধদিগের এইরূপ সংস্কার আছে 

যে, সাধন-সিদ্ধ প্রত্যেক ভিক্ষু আপনার এক শরীরকে, অনেক করিতে 
পারেন, নিজ দেছের সর্ববস্থান ছইতেই জল ও ধুম-াশি নির্ধভ করিতে 
পারেন, কাত, কার্পাস ও অনা অন্য দাহ্য পদার্থ সংখ্রাছ করিয়া, 

 ইচ্দ্বাবলে দগ্ধ করিতে পারেন, এমন একরপ জ্যোভিঃপদার্থ উৎপাদন 



এ আত পাদ 
করিতে সমর্থ ছন যে, তদ্দারা দিব্য চক্ষুর ন্যায় সকল স্ভাঁনই অবলো- 
কন করিতে পারেন এবং মুমূর্জুকালে অগ্নি-সংষোগ ব্যতিরেকে নিজ 
শরীর দপ্ধ করিতে পারেন | * 

যে লাধন। দ্বারা এই সমস্ত সম্পন্ন ছয় লিখিত আছে, তাহার, 
নাম কদিন। কসিন-সাধনাক্স এক এক করিয়া জল, বায়ু, মৃত্তিক! 
প্রভৃতির গুণাগুণ বিচার পুর্র্বক বাহ্য গ শরীরম্থ জল, বায়ু প্রতৃততিকে 
অনিত্য ও পরিবর্তনীর বলিয়। স্থির কর! হয়| একা গ্রচিত্ত হইয়া 
সেই সমন্তভ অলিত্যত্ব-ভাবাদি পুনঃ পুনঃ চিন্ত! করিবে! করিতে করিতে? 
ভা! মনোমধ্যে নিতান্ত পরিস্ফুট হইয়। প্রকাশ পাইবে । পাইলে, 

অনের যেরূপ অবস্থা উৎপন্ন হয়, 'ভাাকে নিমিত্ত বলে। নিমিত্ত মান" 

সিক জ্যোতিঃ-স্বরূপ 1 ইহ1 অভি দুলভ পদার্থ! নিমিত্ত মম্পুর্ণ হইলে 
তাঙ্াকে প্রতিভা নিমিত্ত বলে | সমাধি ইস্থার উত্তরীয় অবস্থা । 
সমাধি সম্পূর্ণ হঈটলে তাহ্থাকে অর্পণ-সমাঁধি বলে । সে অবস্থায় চিত্তবৃত্ত 
জমুদার নিষ্ষম্প দীপ-শিখার ন্যায় নিশ্চল থাকে | ইছাঁর সহিত ধ্যানের 
নৈকট্য-সন্বন্ধ | গৌতম বৃদ্ধ যে সমগ্র চারি প্রকার ধ্যানের অনুষ্ঠান 
করেন, তাহার দ্বিতীয় ধ্যানটি সমাঁধি-জাত বলিয়া লিখিত আছে । 

হঙ্জীনিমাবাক্ষিনক্জঘধিতবাহং নলাতিজ' দীনিষ্তব্জ ছিলীত জ্যাল- 

ক্ুদঘজ্দহা বিভৃহানিষ্ক | | 

| ললিতবিজ্তর! ২২ অধায়। 

বৌদ্ধ মতে, খাঁন পরম পদার্থ; ধ্যান দ্বারাই নির্ব্বাগ লাভ হয়... 
একথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে | বৌদ্ধের হিন্দুদের ন্যায় দেবলোক . 

গ.1177038 8056ত) 00208001905 [যত 200৮901, 

থে অধুনাতন পাশ্টান্য ফোগি-সন্্রদারীর1 এখন থিয়সোফিল টু € া)00500719) বলিয়া 
টি হইয়াছেন, কাহার] বৌদ্ধমতের অগৃগামী খনিতে পাই। তাহাদের সত্রদায়-দ্দামীর 
| কুখুমিলাগ্ । তিনি কখন কাশ্দীরে ও কখন ভোট দেশে অবস্টিতি করেন । শাক্য ও 

টি সপ্প্রদায়ী অন্যান্য মন্ত-প্রবর্তকের| ফি পরমান্ত, পারমার্থিক অগ্রি-ক্রাড়াই প্রদর্শন 
করি! বিক্বাছেন! পৃথ্টামদি ইঘ়ুরোপ ও. আমেরিকা-বাসীরাও অনেকে ভাহার 
আবর্ষণী শক্তি ও গুরুতর'প্রভাব অতিক্রম করিক্ছে সমর্স হইাতেছেন ন। | 
1 এই লাধনায় প্রত ভিক্ুগণ সপুখন্থিত মৃৎখ্ডাদি লক্ষ করিয়] অনন্যমনে চিতা, 

করিতে খাকেন। ( পথবি-কসিনে মগুলাকার মুৎখঞচ-বিশেষ, আপ-কসিনে রু্রি-পন্ধ বা জন্য. 
ানরপ স্থির জল-রাশি, তেঞ্জঃ-কসিনে রক্ষতলঙ্থ বা বিহারের অলন- স্থিত অগি-রাশি, বা-. 

ট ক্ষ-গামী বারু-প্রবাহ্, নীগ-কসিনে দীলবর্থ গুশনরাশি ইত্যাদি এব এক সিনে: 
কচ লক্ষ করিয়) ভাবল] করিতে হয়) 



 উপক্রমনিকা |) ২৫, 

বঙ্গলোকাঁদির অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেল | খ্যানস্থ ভি হযান- লে | 
ব্রঙ্ষলোক খীমন করিতে মমর্থ ছন এইরূপ লিখিত আছে । ৯ ৃ 

বোধন্ধ ও খফীয় সপ্প্রদায় ভূমলের অপরাপর সমুদায় ধর প্রদা না 
অপেক্ষণ প্রবল ও বিস্তুত| এ উভয়ের প্রত্যেকে যত সংখ্যক লোক 
বিনিবিষউ আছে, অন্য কোন:সপ্প্রদায়েই তত নাই | এই উভয়ের 
ইতিরত্ পর্ধ্যালোচন! করিয়! দেখিলে, অনেক বিষয়েই সেখসাদৃশ্য দেখিতে 
প1ওয়াযায় | বোঁধমতে ও ঈশুর উপদেশে দাঁন, দয়া, ক্ষমণ সত্যাদি 
স্বাভাবিক ধর্ের প্রাধান্য, এক এক প্রকার ত্রিমত্তি স্বীকার ঠ, গুক। 
সর্লিধানে আত্ব-পাঁপ অপ্দীকার, কি ব্রক্ষণ। কি শুদ্র, কি জ্রেচ্ছ সকল- 

কেই ধর্মোপদেশ প্রদান, ধর্মানুষ্ঠান ও তদীর ফল-ভোগে স্ত্রী পুকষ 
উভয়েরই মান অধিকার, সন্ন্যাসী ও সন্াসিনী-সম্প্রদায় প্রবর্তন, ঘণ্টা গ 
জপমাঁল। বাবছার, নিজ নিজ দেবালয়ে দীপদান, লোবান্মদি দা গন্ধ+ 
জবা প্রদান) ধর্ম-সঙ্গীত গান, কি স্বদেশ, কি বিদেশ জর্ধত্র ধর্ম-প্রচারক : 
প্রেরণ ইত্যাদি অনেকগুলি বিষে বৌদ্ধ ও খফীর ধর্মণ উভরের সাতিশয় 
সাদৃশ্ঠ দৃউি হঈতেছে। বোধদধপর্ম প্রাচীন ; খছীয় ধর্ম তদপেক্ষা। আনে ক 
অপ্রাচীন। হদি গুকশিষা-সম্স্ধাদীন এরূপ সেদাদৃশ্ট সংঘটিত হুইয়! 
থকে $, তবে বোঁদ্ধকে গুক ও খ্ীয়ধর্্কে শিষ্য বলিয়া স্বীকার 
করিতে ছয়। বিশেষতঃ যখন বেদ্ধধর্ম-প্রচাঁরকেরা বু পুর্বে, এমন কি, 
বোধ হয় খফটাব-প্রবর্তনের ছুই শতাব্দীর পূর্বে আসিয়া খণ্ডের পশ্চিষ 
পরাস্ত পর্যন্ত গমন করেন এরূপ অবধারিত হইয়াছে, তখন উল্লেখিত 
অভিপ্রায়ই সম্ভব ও সঙ্গত বোধ হয়। | 
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ক 9055, চিক 1102801180. নীমক পুণ্তকের একবিংশ অধ্যায়ে শবে সাখেদ 

[রা দেখিতে পাইবে। র | ক 
1 ১৩ পৃ্ঠী 

২৪১ পৃ 8 ৬2৯২. 
বধ এন্থলে শুষ্টীয় ল্গ্রদায়ের যে সমুদয় রক ও পচন বি লো পু 
ম ভাহীর ও রে মেন, নান সন্রদায়েই গ্রচণিনত। রে 
৯ অং | না বি গা শু নী 



শব পলা? 
: সক ধান বিশপ জিয়া খিকলছেন,_ 
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_লাবুলে ও লিএব্রেখ্ট নামে হুইটি ফরাশী ও জার্খবেন পরতে 
অনুসন্ধানক্রমে একটি বড় অপূর্ব গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
রোমেন্ েধলিক্ নামক খষ্ঠীর সন্প্রদারীরা একটি সাধু জনকে স্বপন 

দায়ী মিদ্ধ'পুকষ (অথবা নরদেনতা ) জান পূর্ববক ভক্র-শদ্ধ! করিয়া 

আিতেন্েদ | অবশেষে নিরূপিভ হল, তিনি ধৌদ্ধদিগের বোধি- 
সত্ব অর্থাৎ স্বয়ং বুদ্ধদেব বই অংর কেহই নয়। এই খুষ্টানের। উাঙগাকে 
্বসঙ্জদারী হ্বর্ভোী দিদ্ধগীণের মধ পরিগণিভ কারয়া লইয়াছেন। 
এরই সম্প্রদায়ের মতে, এ সিদ্ধ পুকষের নাম জোমফট,। প্রথম ফর!লী 

 লাবুলে, পরে জর্দেন লিএবরেখ্ ট, তদনস্তর ইংলও- বানী বীল.নিজ নিজ 
ভাষায় এবিষয়টি প্রতপাদন করেন | ম,মূলর্ ইছার সবশেষ, বিবরণ, 
গ্রহ করিয়া গরচার করিয়াছেন ণ। এই বৌতুকাব্ধ ব্ষিঃটি পাঠক" 
 হ্ীণের হৃদরঙ্গম করিয়া দিবার উদ্দেশে, এস্থুলে ইহার জাখাার্ 

না ম*কলিত কইছে | 



. উপক্দণিকা 1, ন্ 
 ঈ্ম্কৃনিবাসী জোঅঙদ্ নামে কাট শ্রী রস্থকার নাছ ও. 

'জৌঅলফ নামে ছুই ব্যক্তির বিষয়ক এক খানি উপাখ্যান, প্রস্থ প্রগয়ন 
করেন। সে উপাখ্যানটি বুদ্ধ -চরিতের অনুরূপ । বুদ্ধ, একটি রাজপুত্র 1. 

তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে পর. অসিত নামে: এক জঞোতির্বরদ গাদন! করিয়া 
বলেন, রাজপুত্র মন্থামহিমান্িত হইবেন | হয়, ভূমগ্লের চক্রবর্তী রাঁজা$ 
নয়, সন্নযাস-ধর্্ম অবলম্বন পূর্বক লোক-শ্রেন্ঠ বুদ্ধ হইবেন | রাজ! শ্রবণ 
করির! উদ্বিগ্ন কইলেন এবং রাজকুমারের কিছু বয়ে বৃদ্ধি হইলে ভার 
সন্গাস-গ্রহণ নিবারণ-উদ্দেশে, নানাবিধ স্ুখ-সত্তোশ-সামগ্রীতে পরি 
পূর্ণ একটি প্রাসাদ মধ্যে উাহ্ছাকে কদ্ধ করিয়া রাখিলেন| কিছু দিন 
পরে, রাঁজকুমার বহির্থমনের অনুমতি পান এবং বারবার রথখরোহণ 
পূর্বক এক দিন একটি পীড়িত, অপ্র এক দিবস একটি জরাগ্রন্ত এবং 
তৃতীয় দিনে শোকার্ত বন্ধু ব'ন্ধবশীণে পরিবেষ্টিত একটি মৃত ব্যক্তিকে 
রর করেন ও তদ্ঘার। সংসারে রোশ-শোক-জরামৃত্যুর প্রাছুর্ভীৰ এবৎ 
পশ্চাৎ ভিক্ষুণণের শান্ত ও স্বচ্ছন্দ ভাব অবলোকন করিয়া ভিক্ষীশ্রম- 

অবলম্বনে অনুরক্ত হন *| জোসফটের রৃত্তান্তও অবিকল এইরূপ) 
বুদ্ধের ন্যায় তিনিও রাজপুত্র | ভার জন্ম শ্রহণ হইলে, একটি জোতি- 
বিরদ খণন! করিয়! বলেনধ জৌসফট্ মহুত্তর মহিম! লাঁভ করিবেন | 
সে মহিম! নিজ রাজ্যে নয়, তাহা উচ্চতর ও উৎরু$তর সাস্রাজা মধ্যে 
পরিব্যাপ্ত হইবে | বস্ততঃ তিনি খশ্টীয় সম্প্রদায়ের অভিনব নিগৃহীত 
ধর্ম অবলম্বন করিবেন। এই বিষয়ের প্রতিবিধানার্থ অশেষরপ' 
উপাঁয়াঁবলশ্বন কর] হয়| তীহাকে সকল প্রকাঁর সুখদ, সামশ্ী- পরি পূর্ণ 
একটি প্রনাদ মধ্যে রক্ষা কর। হইল এবং তিনি যাহাতে রোগ-শোৌঁক 

জরামৃত্যুর বিষয় কিছুমাত্র অবগত হুইতে না পীরেন, তদর্থ যখোচিত ৃ  
যত্ব কর! হইল | কিছুকাল পরে, ভীহাঁর পিতা রাহ্গাকে থৃহ-কছি ভূত 

হইতে আদেশ দেন। তিনি রখারোহণ পূর্বক এক দিবস একটি অন্ধ 

ও অপর একটি খঞ্জঁকে দর্শন করেন | অপর এক দিন এ রূপে বহির্থত 
হইয়! একটি জরা-ভীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পান; তাঁহার অঙ্গ গলিত, 
কেশ পলিত. দন্ত ত্থালিত এবং পদযুগল কম্পিত। তিনি এই সমস্ত দর্শন 
পর্ব বিষ মনে গৃহ প্রঙ্যাগমন করিয়া মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতে হন. 
. এমন সময়ে এস সন্গালী ভাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া ঈশু- প্রচারিত : 

ঠগ আশার, বিষয় উবে দেন।, নি মমন্ত ব্যতি- ৃ 



২৫৬ ভারত র উপাকপাহ। 

সিজ পিভাকে থে প্রবর্তিত করেম বং উযেই মৃত্যুর পূর্বে বুধ 
থা ছে বলিয়। পরিশ্ীণিত হন |. 

বুদ্ধদেব কপিলবস্তর মধ্যে ষে যে স্থানে রখারোছণ। করিয়া গমন 
করেন, তথায় এক একটি স্তস্ত নির্মিত হয়। ফাহিয়ন্ খফীব্দের পঞ্চম 
শতাব্দীর প্রারস্তে ও হিউএন্ খ্সঙ্গ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে সেই স্তস্ত 
গুলি দৃষ্ডি করিয়া যাঁন। কিন্ত উল্লিখিত শ্ত্রীক্ গ্রশ্থুকীর জোকস্ আরব- 
সআাট্ অলমনৃন্থরের একটি প্রধান অমাতা ছিলেন, আর স্থুনাথিক 
৭২৬ খষ্টান্ধে লিও ইসরিকস্ * নামক কম্ 1 সম্রাটের স্থির-প্রাতিজ্ঞ 
প্রতিপক্ষ বলিয়। বিখ্যাত হন। লুভরাং ফাঁছিয়নের ন্যুনীধিক ৩০০ তিন 
শত বৎসর পরে বিদামান ছিলেন বলিতে হয় | ললিতবিস্তর নামক যে 

₹স্কৃত গ্রন্থে বুদ্ধদেবের উল্লিখিত চরিত-রন্তান্ত বর্ধিত আছে, তাহাতে! 
জোঁঅন্নসের গ্রন্থ অপেক্ষার বিভ্তর প্রাচীন পঃ। অতএব তিনিই যে 

ভারতবর্ধীয় বুদ্ধচরিতের অনুকরণ বা অনুবাঁদ করিয়া উক্ত উপাধ্যান 
রচনা করেন ইহাতে সন্দেহ নাই | গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়া” 

ছেন, আমি ভারতবর্ষ হইতে প্রভ্যাগত লোকদিশের মুখে এই উপা- 
খ্যান শ্রবণ করিয়াছি । শ্রীমীন, ম। মুলর্ বিবেচনা করেন, রাড 
হুইতেও উহ্নর অনেক স্থল রচিত হওয়া সন্তব। বুদ্ধ ও জৌসফট্ € 

প্রাচীন ব্যক্তিকে দর্শন করেন, গ্রীক ও সংস্কৃত উভয় গ্রন্থে এ | 
কতক গুলি বিশেবণে বিনেষিত করা হইয়াছে । সেই বিশেষণ গুলির 

সাতিশয় সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যার | | 

মস্সৌঁদি সেবিয়ন্ ধর্মখৃ-প্রবর্তকের নাম যুদস্ফ, এবং কিতীব্ ফিছরিস্ত, ৃ 
নামক আরবীয় গ্রন্থের রচয়িতা বৌদ্ধধর্্- প্রবর্তকের নাম যুঅসফ, বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন । রিনে। নামক লুবিধ্যাত ফরাসী পণ্ডিত প্রদর্শন 
করিয়াছেন, এ ছুইটি নাম পার্সী বুদ্সৎফ. অর্থাৎ সংক্কত বোধিসত্ 
শব্দেরই অপভ্রংশ $1 শ/কামুনি ললিতবিস্তরের মধ্যে বারবার বোধি- 

ডে » চিনি আসিয়ার অন্ধ তুকাঁ রাজের ম্যে উরস পর্বতের নিকটব্তী ইলরিযা 
. ঘেশে জ সা গ্রহণ করেন। এই নিমিত্ত তাহার উপাধি ইসরিকস্ হয় ইলরিয়াটি সেই দেশের 
প্রাচীন নাম। উহা! সিপিপিক্ার পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল। | ৃ 
1 কনস্াটিন্টিনোপ্ল্ (079188070016) ইহার বন্ডমান নাম সযন্বোল, 1 ইহা কারক 
রানের পূর্ব ভাগের রাদধানী ছিল। গুর্ধে নযরো রলিয়াও উল্লিখিত ্ ধ । 

কুপরিশিই | ২৪৭ দুঠ।। 2, টি 

নস কেল্ভ্িযা, প্রভৃতি ু্দদেশ-গচলি চক্র, ূ্ধানক্ষর এই সমণ্ত জেযাতিক্ের ফা 
ৃ শর, ও এসেও এই ধন প্রচারিত হু 185 মা 0£ 08৫ সো গা 

- $ মগ ৪ 8৫ 28: মা, ছ 5. 



. উপক্রমণিকা। ২৫৭. 

সত্ব বলয়! চন হইয়াছেন। শ্রীমান্ ম, যূলর্ রিনৌর এই কথায় 
অনুমোদন করিয়াছেন এবং স্্রীমান বেবের্ বিবেচন! করেন, এঁ ফরাসী 
পণ্ডিতের এই সুকৌশল-সম্পন্ন অভিপ্রায়ই উপস্থিত বিষয় অর্থাৎ, 
জোসফ্ট ও বুদ্ধ দেবের অভেদ-প্রতিপাদনের মুল হৃত্র|* 

রোখেন্ কেখলিক্ জপ্পদায়ীরা এ জৌসফট্কে অর্থাৎ, ভারত- 
বায় বৃদ্ধ দেবকে আপনাদের একটি ০১৫ পরিশীণিত করিয়। লন |. 
তাহাদের প্রাচ্য সপ্পরদায়ে ২৬এ আগফ. ও পাশ্চাত্য সপ্দায়ে ২৭এ 

 মবেশ্বর্ ভীহার মৃত্যুদিন বলিয়। পালিত হুইয়! থাকে | ভীহার এই 
উপাধ্যান এক সদরে ইন্ুরোপ, আমিয়। এবং আফুরিকারও মধ্যে মহা- 
সমাদর সহকারে পরিগৃহীত হয়। ইহা আরবী, আর্মানী, হিক্র, ইথিয়ো- 
পিক, লাটিন্, ফরামী, ইটালীয়, জর্মেন্, ইংরেজী, স্পেনিশ্, পৌলিশ্্ও 

আইম্লগ্তিক্ ভাষায় এবং ফিিপাঁইন্ নাঁমক দ্বীপ সমূহের প্রাচীন ভাষায় 
তানুবাদিত হয়| অতএব অবনিমগুলে বুদ্ধের মহিমা যেমন বাক্ত ভীবেঃ 

সেইরূপ অব্যক্ত ভাবেও পরিব্যাপ্ত হইর। যায়। 
ইন্দ্র, চন্দ্র, বকণাদি হিন্দু-শাস্তরোক্ত দেবতাগ্ীগের অস্তিত্বে বিশ্বীস। 

ুভাশুভ কর্মানুসারে অশেষ প্রকার যোনি-ন্রমণ, ভিন্ন ভি স্বর্ব-নরকের 
সত্তা-ন্বীকার ৪ পাপ-পুণোর পরিমাণানুমারে তাহাতে অধিবান করিয়া 
লুখ-ছুঃখ-ভাগ, বুধ্ধ-বিশেষের কাণ্ঠপ, শ্বেতকেতু প্রভৃতি বেদোক্ত নংজ্ঞ- 
ধারণ ইত্যাদি বৌদ্বমত ও বৌদ্ধব-কথা সমুদায় পর্যালোচনা করিয়া! 
দেখিলে, এই ধর্ধটি হিন্দু-সমাজ হইতে বিনি£স্ত হইয়াছে বলিয় স্বতই 
প্রতীয়মান হইয়। উঠে। কপিল ও বুদ্ধ উভয়েই নাস্তিকভাবাদী। বৌদ্ধ ও 
মাখ্য উভয় মতেই, সংসার নিরবচ্ছি্ন দুঃখময় | সেই হুঃখ হইতে জীবের 
পরিভ্রাণ-সাধন চে" এ উভয় মত-প্রবর্তনৈরই মূল স্ৃত্র। এই ছুইটি বিষরে 
উভয় মতের অন্পূর্ণ এঁক্য দেখিয়া, অনেকে বৌদ্ধধর্ম দাঞ্খ্-মত হইতে 

উৎপন্্ বিবেচন। করেন। বুদ্ধের জন্ম-স্থানের নাম কপিলবস্ু। বুদ্ধের মাতার 

নাম মার)1। এ হুইটিও সাঙ্খা-মতের পরিচায়ক। একটি দাখ্য-$কর 
নাম পঞ্চশিখ ; বো্ধ-গ্রন্থে াহাকে গন্ধর্ব বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে | 
বৌদ্ধদের এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে ষে, বুদ্ধ পূর্ব জন্মে কপিল. 

_ছিলেন। শাক্য-বংশীয় হ্ছপতিরা আপনাদের ইনি দান 

(৬ করিতে শিরা কপিল খষির কুটীর রান গু তাছার সছিত সাক্ষাৎ * 
৮ পিপি , শশীপিপপীগাপাপণ ,পাপপশপপপপলীপি 

৩১০৪ 1: 01 [081 5 080. | ১ 

মায়া, ও. ইডি একপর্য 1য়ের শন হিন্দী পাপ মা গন 
হ। ্ | ৮772 



২৫৮  ভারতবনীয় উপালফ-নারদায়। 

 'করেন। করিলে পর, তিনি উাহাদিগকে একটি স্থান নির্দেশ করিয়। 
| 'দিলেন। নেই স্থানে নশীক্স নির্মিত হঈলে, কপিলের নামানুম'রে 
তাহার নাম কপিলবন্ত্র হইল &। এই উপাধ্যানে সাঙ্খা-মভ-প্রবর্তৃকের 
সহিত বেঁছি-মভ-প্রবর্তকের বিশেষ রূপ সনবন্ধ লক্ষিভ হইতেছে । দে 
স্বাছা! ছউক, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকে এক স্থানে অবস্থিত হইলে, 
এক ধর্মাবলম্বী ব্যকিরা৷ অন্য ধর্মের অনুষ্ঠান করে ইছার কিছু কিছু 
উদাহরণ প্রমক্জাধীন পুর্ব প্রদর্শিত হইয়াছে | দেশে সে বিষয়ের 
শ্রমাণের অসস্ভাব নাই। হিন্দুরা যে মে'সল্মান্ পীরের নিকট মানসিক 
করে এবং শীর্নি ৪ উপহার প্রদান করিয়া খাকে উছ? কাছারও অবিদিউ 
মাই | মোসল্যানেরও সেইরূপ সভয় চিত্তে ছিন্দুদের শীতলাদি দেব- 
তার পুজা দিয়া থাকে 2ঃ| পুর্ব্ব কালে হ্চ্দু ও বৌদ্ধ-সন্প্রদায়েরও 
পরস্পর এইরূপ অনুষরণ ও উপদেশ-গ্রচ্ছণ সংঘটিত হয়। হিন্দু 

পপ ্পপন পপ বাপ ০৭৯ পাপী পী০ অত কল সিএ ৩৯৯৫ ২০৮৯স প-পািালস-. বশচলব্ পদ পপ সপ 

ক ভিবারহাাহা 1710108 টিনা সের পু [0265 1810 ৮116 

(7108 200 » বেওাাঃছোঃ উিটিচে৪ ০) টু মারম 8060 ৮০০ 5 07227, 
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৮ পশ্চিমোত্তর অ্চালে মোষ মানের মহ্রমের সময়ে হিন্দুরা পুর্-ক্লত জর ্ 

ফকির হয়, ভিদ্তি হুয় ও মোসল্ম'ন-সর্সোচিত অনা "অনা প্রকার অনুষ্ঠান করে এ কার্থী 
পুর্ধের একবার উল্লিখিত হইদাছে ৮1 এ প্রদেশের ক্ষোন ফোন স্থানে এক এক, কাগ্রং 

পীরের আস্তান! আছে ১ হিপুরা তথা আপন।দের পূর্মাক্ষে তের নাস ব্যহার কিয় 

থাকে! অযোধ্যা প্রদেশের অভ্র্গত বেয়াইচ্ নগরে সৈদ্ মেলার নামে একটি পীয়ের স্কান 
আছে; তথায় প্রণি বংসর গ্রাঙ্গকালে হু দিন ব্যাপি একটি মেলা হয়? হিঙ্দু মে? মল মান, 
উভয় জাীয় লোকে হৃদীর্ঘ রষ্টিত ধজ। লইয়! সৈদ সেলায়ের সমাধিক্ষেত্রে আগমন করে। 

দুর দুরাস্তর হইতে লোক-সসাগম ছার! ও সময়ে তথা য় পোকারণ্য হয় এবং এ উভয় ধর্পা], 

বলনীদিগেরই প্রদন্ত বাঁডাসা, মিছরি, কছমা, রেউড়ি, মিছরিয় বাস্ছাসা প্রভৃতি মিঠা ও 

আতর, গোলার, বস্ত্র গ্রক্কৃতি হুগ্রুড়ুব মানসিক সামগ্রীতে সেই পীর সাহেবের বনবিষূত 
আন্তান-ভসি পরিপূর্ণ হই যায়! বাজালা দেশেও এবিহয়ের দৃষ্ঠান্তের অসষ্ঠার নাই । 

ৃ সুরশিদাবাদ অঞ্চলের কি ব্রাক্ষণ কি শুর সফল প্রকার জায় হিন্দুদের মধোই এটন্প 
; একটি প্রথ! প্রচলিত আছে যে. কাঁছার পুত্র বা পুজ-মম প্রিয় পান্র পীর্চিত হইলে, মহর়মের 

..£ লয়ে ধরধি”1 ধারণ করাইবার মানলিক করে এবং. সেই সময়ে তাহার গলদেশে হখানিয়গে 
এরি” পরাইগ দে়। আরোগ)লাভ হইলে পয়, তম পুজ। দে এবং পুষ্প দিয়ার ময় আনে" 

ৃ | রা বা ক গুর্ধে এ অঞ্চলের কাশীমবাজার প্রতি 
পিক বিজি দন রই: এহ্হানেঃ রর 

পাপ, 

ৃ টু টা য় টি ্ 
নান, গ্রামে গাড়ি: শীরের_ 
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খের যে নী র্বাপেশ আধুনিক, নী ঠী সে নু 

 তাজ্িক-পদ্ধতিকে নিজ ধর্দমধো পরিগৃহীত করিয়াছেন। ইহারা শিব, 

শক্তি, গণেশ, কুমার, ভৈরব, হনুমান্, কত, মনকদ্রঃ, মহাকাল, মি: 

আছে + হিনু মৌসলমান্ উভয় জাতীয় বিস্তর লোক আরোগ্য-রামনায় থাক উপস্থিত | 

হয়। হইলে, এ পীরের ফকির পীড়িত ব্যক্তির অঙগ-বিশেষ অসি দ্বারা দ্ধ করিয়া দাগ দেয়: 

পশ্চাৎ তাহার হতে পীরের প্রগাদী কিকি€ গুড় অর্পণ করে এবং অনশেষে “তুমি অযোগী.. 
হইলে" এই কথ। উচ্চারণ পুর্ধাক গৃহমার্জনী ছ্বারা তাহাকে প্রহার করিয়। বিদায় করে। 

এ জেলার গোপালপুর গ্রামে হাউডা পীর নামে আর একটি পারের স্থান অ ছে? হিনদুয়$ 

আপনাদিগের প্ররতিপঙ্ধাহে নানাগ্রকার উপকরণ-জব্য সম্বলিত আতপ ডগ্তল দি তাহার ৃ 

পুজা দিয়! খাকে। ৰ 

হিন্দু সমাজে প্রচলিত পত্যনারায়ণের শীর্ণ এবিষয়ের একটি প্রদান তি | 

ইহাকে সত্যপীরের শীর্িও বলে। সভাটি সংস্কৃত এবং পীর ও শীর্ন পাসীশিন্দ। এ 
ক্রিয়াতে ভরবার ব্যবহার এবং শীর্সি, পীর, মোকাম প্রভৃতি পার্দী-শব-প্রয়োগে উহা 
রা ও উর্দ,ভাষী মোসগ্মান্দের ধর্মী-সুলক বলিয়া পরিচয় দিছেন ॥ বন্ততঃ হিন্দুদের | 

ধর্ণ-কর্মাটি ভারতীয় মোসল্মান্-রাজন ও মোসল্ মান, রস প্রগাপের অনপনেয় 
টি চিহ্ন বই আর কিছুই নয়। 

এই অঞ্চলে হিন্দু সয়াজ শাফরিদের মালার যেরূপ মহিমা? ভাহ? রি 

অনেক হিম্ুতে রেখগ্নিবায়ণ উদ্দেশে বেলুড় ও সপচরের শীফ্রিদের মাল।“ধারণ ও কুক্কুট 
পর্য্যন্ত মানসিক করিয়া খাকে / আমার পরিচিত একটি, হিন্দু গৃহশ্থের কনা] শিয়োদেশো | 

বুকুট বহন পুর্ধক এ পীরের নিকট দিয়) আসিয়াছে। খোদার নুহ ও পীরের নৃহও সেই- 
রূপ*। একটি শিশুর শিরোদেশে এরূপ কেশ-গুস্থ দেখিয়া, কোন পরিহাস-প্রিয় সৃবক্কা? 

পুরুষ তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, উি কি? তদীয় পিতা বলেন, উটি পীরের নূরূ। ইন. 

শ্রবণ করিয়৷ মেই ভদ্র লোকটি বলিলেন, তেত্রিণ কোরিতেও + তোমার ভুক্টি-লাভ হইল, না 7. 

ভাহার উপর আবার পীরের নূৰ্ £ বাঙ্গীল। দেশের মধ্যে হছগলির সৈদচাঘ, কলিকানার 
শা জন্ম, ব্রিবেদীর দুরা গাজি, বড জেলার অক্তপাতী ফুডে আলি গ্রামের ফুতে আলি, 
বাঁরাঁশত জেলার অন্তর্গত বালে! গ্রামের গৌরাচ*দ ইছাাদি অনেক স্থানে অনেক জাগ্রত 
পীরের আশ্তানা আছে + হিন্দু-মঞ্ডলীর প্রদত্ত উপহারে তাহাদের (অর্থাৎ তদীক্ব ফকিরদের 

দেহ-গুহি হইয়া? থাকে। উল্লিখিভ ফাতে আলি গ্রামে পৌষ মাসের সংক্রান্তির সময় বর্ষে বে 

সপ্তাহ পর্যন্ত এ পীরের একটি মেল। তয় । ফৃত্ে আপির নিকটে একটি বড় ুষ্করিনী আছে। 

হিন্ু ও মৌসলমান উভয় জ'তীয় ভ্ীলোকই পুভর-কামনীয় এ মেলার, সদ্য অর. 

সময়েও রক্ষ-পরে শীর্নি-দব্য বাধিয়া উী পু্ষরিণীতে ভাসাইয়া দেয় ৫ 

টুল চি টং জা হই তত প্রথমো, 



২৬৪  ভাঁরতব্ধীয় উপাসক-মম্পরদায় । 

কালী, অস্তিতা, অপরাজিতা, উমা, জয়া, চত্তী। খক্জাহস্তা, ভ্রিদশের্বরী। : 
কপালিনী, উত্তর, কাম্বোজিনী, ঘোরী, যোররপা, মহারূপা। কপালখালা। 
মালিনী, খাজা, পরশুহস্তা, বস্তা, যোথিনী, মাতৃকা, পঞ্চডাকিনী) 

ক 
(প্লান 

পপ 
সর 

বাঁডাসা, পাটালি, সন্দেশ, কদ্ মা প্রতৃতি বর্ষণ হইতে খাকে। হিন্ুদের মানসিফ-ফর 
বুকুট-ব্যঞনও তথায় উপস্থিত করা হয়। তাহারা তাহ! মোসল মালের দ্বারা রদ্ধন ও ডক্তি- 
ভাবে পরম পুজা গৌরার্টাদের আস্তানায় নিবেদন করাই দেয়। শেষ দিবসে সেই 
অঞ্চলের হিন্দু গোপদিগের গ্রদ্ত দুপ্ধরাশিতে এ পীরের আস্তানা পাবিত হয়| বায়। 

আমি এখন যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, ছথায় এ বিষয়ের বিশেষকপ অ্ঠান অহরছষই 
দৃকিপথে পতিত হইয়া খাকে। বালিগ্রামে দেওয়ান গাজি নামে একটি পীরের আস্ছাদা 
আছে মোনল্ মান অপেক্ষা ছিফুদের দানাদির দ্বারাই উহার জর্ধীং ভদীয় সেবাঁতের 
অধিকতর আত্বকুলস্য হয়। হিন্দু তূম্ামী'র বাজ্জারে দেওয়াল গাজির ফকির চিরদিন তোল! 
প্রা হইয়। ধাকে। এ বাজারের ন্দহার্ধিকারী ভূষ্গামীর পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু দেও- 
যান গাজির তোলার পরিরগ্ন হয় ন1। অমগ্র বৈশাখ মাস ব্যাপিয়। এই গ্রামে একটি 
উৎসব হয়। বালি ও ভদীয় পার্খবন্্ী অন্য অন গ্রাম-নিবাসী শত সহন্্ আলোকে এ মাসে 

প্রতিদিন পরাতে গঙ্গাজ ল-পরিপূর্ণ পাত্র লইয়! ও তষ্মধো অনেকে দক্ষিণ হতে ঘটা ও বাম কাক্ছে 
পিশ্বল-কলম গ্রহণ ও কেইব মৃংকলসের উপর তদীয় শিরেটুষণ জরূপ পিতৃলস্যটী নংস্থাপন 

করিয়।, ধর্মা-মাধন ও পুণা-মঞ্চয় উদ্দেশে কলযাপেশ্বর মহাদেরফে জলদান'করিতে আইীসে। 
কিন্তু উক্ত প্রতাপান্বিত পীরফে সেই জলের কিয়দংশ অর্পণ না করিলে, সে ক্রিয়া 
সম্পর হয় না। ভাহার| মহ্াদেবকে কিয়ংপরিমাণে জল প্রদান করিয়। অবশিষ্ট জল 
পীরের নিমিত রাখিয়া দেয়। ছেওয়ান্ গাজর চত্বারর উপর তাহা সেচন ও সেলামের 
উপর গেলাম্ বা গললম্ীরুতবন্ত্ে ললাট-দেশে কর-ম্পর্ণ করিয়া, খাধৰ| অবনত মন্তকে তৃমি 
হইয়া, ভক্তি-শ্রপ্ধ। মন্ষলিত গ্রাণিপাত সহকারে পয়লা কড়ি অর্জন পুর্ধিক নিজ নিজ গুছ 
প্রতিগমদ করে| অন্য লোক দরে থাকুক, এ শিবের গাজনের সন্ন্যানীরাও সেই উত্সবের... 
সময়ে ও পাস্ডানার সন্ম খে দণ্ডায়মান ও উভয় জাতীয় গেবতায প্রতি ওক্কি-মদ্ে উদ্ধত: 

হইয়া, উ্কট ঢফকা-রব সহৃফারে, চীংকার পৃর্কাক খর্ব ব1 লক্গিত কেশ নগ্বলিত মন্তক দোলায়- 
সান ও ফুর্নাযমান করিতে করি করে না । এ স্থানের রামনবমীর উত্সব একটি লোক-প্রনিদ্ 

. রষয়। এ দিবলে হিনু-মঞলী কতৃক পর-ধর্দা-যাজন বিষয়ক একটি কৌতুকাবহ ব্যাপায় 

'অন্পয় হয়। মে দিই তাহাদের কতৃক দেওয়ান্ গাজর সড়বাতীত আনুকুপয হইয়া থাফে। 
দিন পীর সেরে সমধিক শোভ] ও অঙ্রাগ সম্পর হয়। আতানা পরিমার্কিত। বক্তা, 
. যরধে আরত, তাহাতে বি্তত আন প্রসারিত এবং লগ্মখে চত্জ্াতপ লি হইয়া থাফে। 
১ কল্লিরিত হিদু-পর্জাহে এী আস্তানার যেরূপ আলয়াগ হয়। কিইদ্। কিমহরম্ ফোন 
. মৌসল মীন্সপর্দাহে দেরপ হয় না। মলগর্ত ফকির জি ঘৌছ-ব্-পরিষ্ত হই গড়ীয় 
. জ্াবে উপাবেশন করেন। সুপ্রচুর পয়সা, ফড়ি। ও লাদি হিনু-সগলীর ছক্তি-নীরে অভি» 
ফিক হইয়া উপরি বর্ষণ হইতে থাকে । হিু-দেবভাগণ মর্ত/লোকে পৃজা-গ্রহণ পৃ... 
: শস্থানে প্রস্থান করিহার সময়ে * দেওয়ান গাজির সমক্ষে দপ্তায়ম।ন হয়া ভাহাকে লঙগাদ 

.. ফরিজা বান। যালিগ্রামের যে অংশে এই পীরের আ্গানা বিদ্যমান রহিযাছে।তাহ। দান মতের 

0২৪ বিসর্জন খত প্রত্গা-নিজাগো দি) 



[ উপক্রমণি বকা 1.7: :.5... ই 

ক্ষ, স্ব ্ রহদেবতী ভূত, পিশাচ, ৬ রা তন্ত্র দেব 
দেবীকে স্বসপ্তরদায়ে গ্রহণ করিয়াছেন .কেবল তস্ত্রোন্ত দেবাদি 
গ্রহণ করিয়া নিরস্ত হন নাই) তান্ত্রিক মতান্ুরূপ সন্তু মমুদারও রচনা! ৃ 

স্পসপ্পো77 

পরিচায়ক একটি চিত্রিত স্থান হইয়! উঠিয়াছে । এক দিকে কল্যাশেশ্বর, অপর দিকে দেওয় নূ 
গাঞ্জি এবং আমিও তাহার সম্মুখ-ভাঁগে কৌতুকদর্ণী ব্বরূপে আবস্থিতি পূর্বক হিন্দু ধর্থোয় জীণ- 
নিকেজনে মোমরমান্-ধর্দোর পাণি গ্রহণ ব্যাপার দর্শন করিয়| কখন কৌতুকাবিষ্ট মনে মৃদু মৃদ্ধ 
হাস্য করিতে থাকি ও কখন হা! বুদ্ধি! তুমি কোথায় গেলে বলিয়। অধ্র-স্রণে অসমর্থ 
হুইয়। পড়ি। | 
বাউল, নেড়া ও দৰ্বেশ্ নামক বৈফবের1 মোসল্মান্ ফকিরদের দ্ৃষ্ঠে তস্ বি-মালা- 
ব্যবহার অবলগথন করিয়াছে । ভাহাদের এরূপ বচনই আছে ষে, 

“কেয়। হিন্দু কেয়া মনল মান । 
মিল জুলকে কর আইন্রীকা কাম ॥” 

অনেক মোঁসল্ম'নে হিন্দু-দেবতার নামাদি-বিশিক মন্ত্রের শক্তি ্সীকার করে এবং নিঙ্গে 
তাহ] শিক্ষ! করিয়া! প্রয়ৌজন-বিপেষে প্রায়াগ করিয়। থাকে । কোন কোন মোসল মানের 
নিকট নিম্নলিখিত মগ্্র কয়েকটি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । তাহার মন্ত্র-ধিশেষে হিন্দু ও মেসল- 
মান উভয় দেবতারই নাম ও অন্ুগ্রহ-প্রার্থনার কথ! সন্লিবিপ্ঠ আছে। 

চৌর-বন্ধনের মন্ত্র। টি 

| মুরগির ডিম, কটামের ডিম, কাজির হাড়িয়ে জিগলের ভিম | 
দড়িয়ে কোই শ্রীম রাখি, বোসে কোই বাঁড়ি রাখি, শুয়ে কোই 
ঘর রাখি, কালিকে লাগিল বজ্জের তাল্লা। কার আজ্ঞা মা কালীর 
আজ্ঞা শীত্ব লাগগে। | 

জ্বপ্র-ভঙ্গের মন্ত্র বা আত্ব-রক্ষার মন্ত্র। 

কোথা গে! মা কালি! ওম! চণ্ডি] বাঁলগীত রাখ যোরে। আচল 

দিয় ছাপাইয়! যদি না রাঁখ মোরে, আলা মহম্মদের দিবি লাগে 

গো তোমারে | 

ই 

ভূত-ছাঁড়াবাঁর মন । 

৩| ওরেরে খবিশ ! ভোরে ডাকে রব নত . 

ও ভোর মাভীরি তুই উছছারি পুত 1 
কপি ভোরে গিলাইব হারামের ছাড় 1 

2ম বিবির আজ্ঞা ছাড়।ছাড়,ছাড়।... 
পর দো পাবে, সি পরত পশ্চিম লে গালি 

জা উম ধরদপ্রধালী কবল করিয়া ছা রি 5 টা 



২৬২... ভারতব্ীয় উপাসকসম্প্রদায়। 
. করিজ্াছেন এবং, তম্মধ্যে ও) অ, হিং ছু ফট্, বা সৃতি 
আন্তরিক পদ ও তান্ত্রিক বীন্গ স্গিবেশিত, করিয়া লইয়ান্েন | ক্রিয়া-স্থলে, 

তান্্ত্র যন্ত্পণ্ুলও অস্কত করবার বিধান করিয়া লইরাছেন | হিন্দু 
ক্রিরাতে হিন্দু-দবতারই মুল করা হয়| বৌঁদ-ক্রিয়াতে বুদ্ধ'মগুলও 

 অ্থিত হইয়া থাকে । নেপালীয় বোছ্ধেরা শুরু কষ উভয় পক্ষীর অফমী 
তি খ্তে অফীমী- '্রত নাঘে একটি ত্রতের অনুষ্ঠান করেন তাছাতে 

গা পপ সাদ এপাশ পপি পা ০০০০ ১ 

রোগ ও বিগড়ে সকল ্রদায়কেই অপরাপর স্প্রদাংরর উপাস্য দেবতার পরাত্রম 
আকার করিয়া ভদীয় পদে অবনত হইতে হয় । হিন্দুরা যে অবিচপিভ ভক্তি-তাবে মোমপ্মান্. 
 দিগ্গের গ্রতিছিত ওলাবিবির পুজা দেয় ইহা কাহ'রও অবিদিভ নাই। মৌসল্মানেরাও সেই 
রূপ হিন্দুদিগের শীতল, মনস1 এবং তারকেশ্বরকেও ব্যক্ত বা গুণ ভাবে পুঁজ। দিয়া থাকে। 

হুগলি-জেলার অহ্র্গত মহানাদ-গ্রামে ঘটেগ্বর নামে একটি শিবের মন্দির আছে) তাহারা 
রোগ-নিবারণাদি উদ্দেশে মানসিক করিয়া তদীয় পু্জারী দ্বার! ভাহার পুঁজাদেয়। মেদিনী- 
পুর জেলার অন্তর্গত ভালাগু গ্রামে ভাঁলগুবাসিণী নামে এক শীতলা-মুর্তি আছে। হিন্দু 

দিগের দ্যা মোসল্ মগনেরাও সাপৎকালে ভক্তি-এদ্কা। পু্ধক তাহার স্ুৃষ্পপ্ পা দিতে জটি 

করে না। ছীপরা অঞ্চলের মোসল্ মানের বোশেমতঃ তদীয স্ীলো কেরা, ছ্ট্ বরাত 

নামক সুর্ধাংত পালন কারে। দরাফ: খর লিরচিত গাব এ বিষয়ের একটি গ্রধান সবর 

বলিয়া পরিগণিত আছ্বে। ভাহীতে শেখ সাদির প্রণীত একটি ভক্তিভাব-পরিপুর্ণ বচনের 

 সুস্থশ অভিপ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়| 

নি ঘ্বলিজন্ত লাহম: প্রন্অান্লন্ 

ঘ নংনি লিজন্তব্ত ভান জিনী, মু্যমূ। 

অবি লজ লনিনিক্ঠীল নাহ: দামিল জানু | 

নহিত্ত লব লক়দ্ৰ' নবান্ন অকুনন!। 

এহিক্ষ জাথের এমনই প্রভাব যে, অধর্মপক্ষপাতী আরঙ্গ জেব প্রভৃতি যে হিন্দু ধর্দের 
উপর নৃশংস ভাবে অভ্যাচার করিয়া যান, স্থল-বিশেষে ও বিষয়-বিশেষে উহাদের জ- 
সম্প্রদায়ী লোকে তাহার শরণাপন্ন না হই) থাকিতে পারিল না। কেবল হিদ্দুধর্শের জীর্ণ 
নিকেছনে মোসল মান্ ধর্ম-পুরুষের পাখিগ্রহণ ব্যাপার দর্শন করিয়! কৌতুকাবিষ্ট হইতেছি 
এমন নয়। আ্রীরামপুর-সঙ্লিহিত গ্রাম-বিশেষ-বাসী একটি খষ্ঠানের গৃহিণী আমার ফোছ 

'ক্সাীয় ব্যক্তিকে মনসা-পুজা করিয়া দিবার নিমিভ বিভ্তর জিদ করিয়াছিগ। হুয়ার্ট 
সাহেবের শালগ্রামসপুজ] ও হিন্দুপর্দের প্রি ভক্তি-দ্ধা প্রকাশ বিষয়ক প্রীবাদও একটি 
মন্দ কথ] নয়1। বাঙাল! দেশীয় কোন কোন-হুঃখী ষ্ঠাব্ বাখদিগকে করপুটে প্রদিপা্ত,. 
করে দেখা গিয়াছে ৷ হুগলী জেলার অন্তর্গত জীরামগুর-সয়িহিত জান নগর নিবাসী, স্লামধন 
নামে একটি খৃষ্টান রক্ষাালীর পুঙ্ায বন শন্ধা ও উৎসাহ পূর্বক আশহৃকুল্য কষরিয়ী ব্সামে। 

* শৈবাদি সম দায়-বিররাধের ২১২ পৃঠায় ছিপুমের এই বতের বিষয় রর 
ৰা আজ রালনারার* বঙ বাঝু প্রণীত “ষেকালি আঁর একাল") ৪ পৃষ্ঠা) 



উপক্রমণিকা। .. ২৬০ 
গরথমে বৃদ্ধ, বোরিলর দিকপাল প্রভৃতির, পুজা করিয়া পরে উদ্ধত 
দেব দেবীর আহ্বান ও অর্চন! করা হই] থাকে। ৯ 
.. বেদ্ধ-সষগজে নরেন নামক ছুইটি ভূপতির উপাখ্যান প্লঃসিত বাছে ৃ 
একটি খ্টীবের সগ্তম শতাব্দীতে ও দ্বিতীয়টি উহার দ্বাদশ শতাব্দীতে 

_বিদামান ছিলেন। হু, হ; উইল্সন্ ভীহাদের সংক্রান্ত ৮ | 
অবলম্বন করিয়া অনুমান করেন, প্রথম নরেন্দ্রের সমরে পাশুপত মত 
ও দ্বিতীয় নরেজ্্রের সমরে তাত্ত্িক-ধর্ম-প্রণালী নেপালস্থ বেদ্ধগণের 
মধ্যে প্রবর্তিত হয় 11 বুদ্ধশ্নয়ার তারা দেবীর মন্দির নামে একটি মন্দির 
আচে । তারাটি তস্ত্রোন্ত দেবতা-বিশেষ; পরে বৌদ্ধ-দেবতাখণের 
মধ্যে পরিগৃগীত হন | এ দেবালয়ে একটি পুকষ-মূত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে $ 
তাহার দক্ষিণ স্বন্ধে.ন্যুনাঁধিক সহজ খক্টাব্দে প্রচলিত অক্ষর-বিশেষে 

বিরচিত শ্রীনুদ্ধ দানস্য এই কয়েকটি পদ খোদিত রহিয়াছে ধট। 
_- ভোট-দেশীর বেদ্ধেরাও নিজ ধর্মের ণ সহিত হিন্দু-ধর্ম মিশ্রিত করিত 
লঈয়াছেন 1 এমন কি, উহার ইন্দ্র, যম, যমাস্তক অর্থাৎ শিব, বৈশ্রবণ 
অর্থাৎ কুবের প্রন্ৃতি হিন্দু-দেবগণকে আপনাদের দেব- মণ্ডলী মধো সন্মি- 
বেশিত কারাতে | মন্ত্রপাঠ ও ভ্তব-পা দ্বার প্রতিদিন তিনবার 

উা্ছাদের অর্চনা হয়| সে সময়ে ঢোল, ঢাক, শিল্পা, তুরীয় প্রভৃতি বাদ্য 
বাদন হয় এবং বিশেষ বিশেষ পর্বাহে আটা, দুগ্ধ চা, নবনীত প্রভৃতি 
বিবিধ উপচার দ্বার? সমধিক আড়গ্বর সহকারে পুক্তা হইয়া! খাঁকে 

বোঁদ্ধের। এইরূপ মিশ্রিত ও অবিমিশ্রিত ধর্ম-প্রণালী অবলম্বন করিয়। 
ৰনুকাল ভারতবর্ষ ভোগ করিয়া যান| তাহারা কোন্ সময় হইতে কোন্ 
. সময় পর্যন্ত এখানে বিদ্যমান ছিলেন ও বোন সময়েই বা এখান হইতে 
অন্তত হন) এদেশীয় লোকের মধ্যে অনেকেরই সে বিষক্কে হে হইতে 
উনি স্পা ০৮ পি ০৯ লী পপ পপি পপ 

প্রমোদ করিত এবং হিশু-দেবহার "নাম বিশিষ্ট তত, প্রেত ও ডাইলের মন্ত্র বারা চিকিৎল| 
করিয়া জীবনযা1 নির্বাহ করিত। আন্টন নামে একটি ফিরিঙ্গীর কবির দল ছিষ। 
তাহার কত সঙ্গীব-বিশেষে সমধিক দুগা-ভক্তি একশ রহিয়াছে । 

|  একুপা করি তাঁরো মাগে! ওশিবে রা 1. 
ভঙ্গ নাধন জানিনে মা জাভিতে ফি নী 

্ | শকদি। ). 

কোট ও মোজোল 



২৬৪... ভারত বয় উপানক-সম্্রদায় । 

পারে। খু, পু পঞ্চম বা ষ্ঠ শতাবীতে শাক্সুনি এই ধর্ম প্রবর্তিত 
করেন এবং খু, পু, ভুীয ও চতুর্থ শতাব্দীতে মশীধ-রাজ্যাধিপতি অশোক 
রাজ। ইছার সম্িক শবীরদ্ধি-সাধন করেন ইস্ছ। পূর্ব স্ুম্পফী লিখিত ছই- 
ক্লাছে। শখ শাণকবাস বা শাঙ্গনবাল অথবা শাণবাসিক 
মামে একটি উৎসাহী বোধ শরীক সম্রাট এলেগ্জেগুরের দিথিজয়ের 
৮* আশী বৎসর পূর্ব অর্থাৎ খ, পু পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্তে পন 
প্রদেশে গমন করিয়া! বেদ্ধর্ম প্রচার করেন এইরূপ লিখিত আছে* 
কনিষ্ক নামে ন্থবিখ্যাত শক সআটু খ, পু, প্রথম শতাব্দীতে মা 
গানিস্থান) পঞ্জাব, রাজপুতন', এবং গ্জ। ও যমুন! নদীর তীর-স্থিত কতক 
গুলি গ্রাম অধিকার করিয়া একটি বহু-বিস্তুত রাঙ্জাপদ সংস্থাপন 
করেন | তিনি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন পুর্ব্বক উত্তরোত্তর তাছার শীর্ধি 
সাধন করিয়া যান। এচেখ-ক্গণ্িয়। নগর নিবাসী ক্েমেন্ন নামক শ্রীকৃ 
পণ্ডিভ হ্যুনাধিক দুষ্ট শত খাবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ (অর্থাৎ 
বোধ উদাসীন ) উভয়েরই কিছু কিছু প্রসঙ্গ করিয়। যান। রি শ্রমণ 
ও শ্রমণঁর উল্লেখ করিয়া কছেন, ইহারা একরূপ পিরামিডের উপাসন! 
করে ও তাঁহার মধ্যে দেবতা-বিশেষের অস্থি প্রোধিত আছে এইরূপ 

বিশ্বাস করিয়। থাকে । এই পিরামিড বে সপ্রদায়ের স্তুপ ব্যতিরেকে 
আর কিছুই নয় ইহাতে সন্দেহ নাই। পর্ফিরি নামে অন্য একটি গ্রীক্ 
পঞ্ডিড হু/নাধিক তিন শত খক্টাব্ডে প্রাদুভূতি হন। তিনি লিখেন, 
ব্রা্ষণের! একটি জাভি-বিশেষ এবং শ্রমণের। একত্র বিমিশ্রিত নান 
জাতীর লৌক। শ্রমণের' মস্তক মুগ্ডন এবং বছিব্দনের অভ্যন্তরে একরূপ 
আল্েল্লা ব্যবস্থার করে ; গৃহ-সম্পর্তি সমুদার পরিত্যা করিয়া! 
নগরের বহির্ভাগে একত্র অবস্থিতি করে ; ধর্্ সম্বন্ধীয় শান্ত্রীলাপ করিয়া! 
'কালক্ষেপ করে এবং নিত্য নিত্য রাজ-নন্গিধানে তগুল-দান প্রাণ্ড হইয়! 
আপনাদের জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। এই শ্রমণ যে,বোঁদ্ধ পরি, 
ব্রীজক ণ' অর্থাৎ ভিক্ষু ইহ! স্পফই প্রতীয়মান হইতেছে | 1 যে শকাবের 
এখন উনবিংশ শভাব্দী চলিতেছে, শালিবাছন তাহ! প্রতিষ্ঠিত করেন । 
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২. বঁ ভিচ্ষু ও অমণ্রই অন্য একট নাম পরিব্রাঙ্জক। তিনটি বয়স ও ও গুপাহুষাে 
আযান উপাধিও প্রচলিত হয়। প্রবীণদ্দিগের একটি উপাধি স্কবির। অদ্ধাভাজন গণবান্ 
ব্যক্ষি বিশেষের উপাধি অর্থন্ত। বেদের ব্রাহ্গপভাগে ও কঝসুতে সিডি পাওয়া য় ও 
এপ সমাজেও এই শেবোক্ত টুইটি উপাধি প্রচলিত ছিল। | ৫ 
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 উপকদদিকা। ২৬৫. 
কৈছ কেছে সা কৌন্ধিদ্বেবী বলিয়া বিবেচন! কাছেদ। রমন 
জ, এড্কিম্ম কতকগুলি প্রধান প্রধান বৌদ্ধ-গুকর মৃত্যু-কালাদ শিপন ৃ 
করিয়া স্বপ্রণীত চীন-দেশীর বৌদ্ধ-ধর্ম-বিষয়ক পুস্তকের মধ্যে * ভাহার 
একটি তালিক| প্রকাশ করিয়াছেন| সন্করষেত বাশয়শীত খ, পু 
গ্রথম শতাব্দীতে কুমারদ ২৩ খৃঙ্টাব্দে, ভারতবর্ষের উত্তরখ্ড-জাভ জয়ত 
৭৪ খাবে, বস্থুভগ্ড ১৭২ খক্টাবে, ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণ খণ্ডে 
_বৌদ্ধ-ধর্্-প্রচারকারী মনুর বা মনোরত খৃ্টাবের দ্বিতীয় শতাব্দীতে, পদ্ম- 
রত্ব ২০৯খু ফাকে, ভারতবর্ষের মধ্যখগ্ড-নিবাদী সিংহল-পুত্র থুষ্টাব্দের 
তৃতীয় শতাব্দীতে, নাশশত নামে কান্দাহার“নিবাসী একটি ব্রাহ্মণ ভারত- 
বর্ষের দক্ষিণ ও মধ্য ভাগে ভ্রমণ পূর্বক ৩২৮ খফীবে, দক্ষিণাপথ-নিবাঁনী 
পুণ্যমিত্র নামে একটি ক্ষত্রিয় ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে পরিভ্রমণ পূর্বক 
৩৮৮ খফটাবে এবং ভারতবর্ষের মধাখগু-নিবাসী প্রজ্ঞাতর চিতারোহণ দ্বার! 
৪৫৭ খাবে প্রাণভ্যাধ ফরেন | বোধিধর্ম ৫২৬ খাজে চীন দেশ শম- 
নোদ্দেশে ভারতবর্ষ পরিজ্যাগ্ধ করিক্প। যান। ফলঙঃ, যত দিন চীন-দেশীয় 
তীর্ঘযাত্রীর। বিশেষতঃ ফাহিয়ন্ ও হিউ এন্ থসর্জ ভারতবর্ষে আগমন ন 

করিয়াছিলেন, ভারতবীয় বেধন্ধ-সপ্রদায়ের তত দিনের সবিশেষ , 

বৃত্তান্ত কিছু প্রাপ্ত হওয়। যায় না। ফাহিয়ন্ ৩৯৯ খক্টাব্দে স্বদেশ হইতে 
যাত্রা করিয়া ৪১৪ খকটব্দ পর্য্যন্ত তীর্থভ্রমণাদি করেন এবং ছিউএন থ্নঙ্গ, 
৬২৯ খফান্দ হুইতে ৬৪৫ খুক্টান্দ পর্যন্ত পরিভ্রমণ পূর্বক ভারতবধাঁয় 
হিন্দু ও বেখদ্ধ উভয় ধর্ম সংক্রান্ত নানা বিষয়ের বিবরণ করিয়া যান £ 

উাছার। উভয়েই গান্ধীর,উদ্যান ব। উজ্জান; তক্ষশিলা! ১১ মধুরাঃ কান কুজ, 

শ্রাবন্তি ২ কপিলবস্ত্ব ৩, বৈশালী ৪, মগধ, পাটলি পুত্র, নালন্দ ৫, রাজধৃহ 
৬) গ্বয়) বাঁরাণনী, কৌন্বাম্বী ৭ তাত্লিপ্ত অর্থাৎ তমলুক, কোশল ৮ 
হিরন নত 

& 001170650 130600101807১ 0, 00 60---86, 

১1 সিদ্ধু নাদের পুর্ব ভিন দিনের পথ। 

*। অযোধ্যার প্রায় ২$ চিন ক্রোশ উত্তারে রাণ্ডতি নদীর দক্ষিণ কুলে অবস্থিত । 

৩1: অবোধ প্রদেশের অন্তর্গত। রাষ্ডি নদীর কোহান নামক উপনদীর ৪ | 
৪. পাটনার প্রায় ৮ নয ক্রোশ উত্তরে। 

£ 1 রাজগুছের প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে বরগা্ঁ, নামক গ্রীমে ইহার ভ্াবশেষ আছে। 

%*। মগধের প্রাচীন রাঈধানী। ইহার আধুনিক নাম রাজগির্ | | | 

৯) প্রয়াগের প্রান্ধ ১৪ পৌনর ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। 

৮) অযোধ্যা প্রাদেশ ) সরয নদীর উভয় পাশা । হিউএন্ থুসজ ফালা, রি ও 
কলির আমণ করিয়া কোশল প্ররেশ করেন। বে কোশল দক্ষিণাপখের অন্ত, বিদর্ড অর্নাত 
হেরার্ বাঁলয়াবিবে ০ র্রাছে ই সের রম জিদ, ই 9? 8 
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২ আরব উ পাকার: 
রা ১, রর ২ প্রসৃতি বিবিধ স্থান" স্থিত রর ঙ বিহার রর 
বানী শত শত একুত্রাপি সহজ মহঅ ভিক্ষু দর্শন করেন | ফ্কাহিয়ন্ 
বাাল! দেশের অন্তর্গত তীত্রলিগ্ত অর্থাৎ তমলুকে অর্গবযাম আরোহণ 
করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ক্রেন ছিউধন্ থ্নজ্ তদতিরিক্ত প্রয়াণ, 
মার্নাথ্ও, ঈপ্গা ৪ উৎকল, কোন্যোৌধ ৫, কলিন্স, অস্ধু৬, মহান্থ " বরোচ। 
সবল্পভি, মালব অর্থাৎ মালোয়া, উজ্জয়িনী, চোলির ৮ ভ্রাবিড়) কাঞ্ষীণ- 

পুর, কোঙ্কন ৯, মলয় গুর্জর অর্থাৎ গুঁজরাটু, অটলি ও কচ, বিচবপুর.. 
১ মুলভান, জঝোতি ১১) রামগ্রাম ১২১ মতিপুর, স্কীনেশ্বর ১৩, অহিচ্ছুত্র 

১৪, ব্রহ্মপুর ১৫ প্রভৃতি বিবিধ স্থ'ন পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রায় সমগ্র ভারত- 

ভূমিতেই । বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত দেখেন | কিন্তু ফাহিয়নের সময় অপেক্ষা 
উহার সমজ়ে এ ধর্োর কিয়ৎপরমাণে হান হইয়াছিল দেখা! যাইতেছে। 

ফাহিয়ন যে সমস্ত বৌদ্ধতীর্থ ও বৌন্ধদেবালয়ের কার্য সুম্দররূপ এ্রচ 
লিত দোখেন) হিউএন্ থ্সঙ্গ তাহার মধ্যে অনেকানেক স্থান ও তদতি- 
রিক্ত অন্য অন্য বুতর বৌদ্ধ-ক্ষেত্র ভগ্ন, ভগ্নপ্রায় বা একেবারে শুনা 
দেখিতে পান এবং কোন কোন স্থান ক্রমশঃ বৌদ্ধ ধর্ষের বন্ধন "হইতে 

| ১। পিলৌষণ ও কানাকুক্জোর অন্তর্দত্রী। গঙ্গা ঘমুনার শ্রী দোয়াবের মধ্যে 

ক্ফামী নদীর পশ্চিম পার্থে পিলাষণ প্রাদেশ । কালী নদী গঙ্গার একটিউপনদী |. 

২] রাজগুহের নিকটবভী একটি বিখ্যাত পর্দত। ইহার ইদাপীদ নাম শৈলনিরি | 

৩। কাশীর সমীপন্থ। রি 
৪1 ভাগলপুর গ্রাদেশের প্রাচীন নাম। উহার রাজধানীর নামও 45 হা 

ভাগলপুরের প্রায় ১৮ এগার ফ্রোশ পুবের অবস্থিত ছিল। 

& 1 হিউএন্ থুসঙ্গ টৎকলের পুর্ব দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত চরি্রপুর অর্থাৎ, পুরী হয | 
“€কাধান্যাধ। কলিঙ্গাদি গমন করেন । | 
৬) ভারতবর্ধের দক্ষিণ খণ্ডের অন্তত ছেলিজ ন্ | 
51 হিউএন্ গুল, অন্ধ, হইতে মহীদ্ধ, হইয়া চোল রাজ্যে গমন করেন । 
৮1 জাহিদের উত্তর । 

৯1 ভ্রাবিড়ের উত্তর মহীরাষ্ট্রের দক্ষিণ | ধনককটের অর্গাৎ মহান্ের পক্চিম ও 
. পযুদ্রের পুর্দি কোঙ্গীন দেখ । | 

- ৯১০। মিদ্কুরাঙ্যের রাজদানী | .. 
৯৯। বুন্দেলথণগ্ডের প্রাচীন নাম জফোতি। জহ উদজাদিনীর রা ৭৪ মাত ক্রোশ 

রি হবো ক্যাংশে অবান্থিত। 

২১৯৯1 কপিলবন্ত ও কুশি নগরের ছলে অবহি। শি নগর গোর রা 

৯৬ যো ক্রোশ পুর্দ্রে 
রে 

২২৯৩) শত্রু ও গঙ্গা নদীর মগাব্ছী প্রদেশ, এ হে সময়ে রা খর, 

.ন / [শতাব্দীতে উদ্ধ এতই বিগ্ুত ছিল। রা লা 

১৪. ডন রা ধান । 



. মিমুক্তি হইরা প্রবলতর নু বর্বর অহন নজর ঃ কারি: ধনিঃ 8 
যেমন গান্ধার, উদ্যান বাউজ্জাম*, কৌশ্স্বী, শ্রাবস্তি, কপিলবনু, টি টা 
পুত্র, চোল, মলপ্প, উজ্জাযিনী, মুলতান, বরণ, রামগ্রাম, অটলি, কচ শু. 
জঝোতি। তাদৃশ সদয় যে, এই ধর্ম খর্ব হইতে আরম্ত ছয়/তাহার: 

: অন্য অন্য প্রমাণও অবিলম্বে প্রদর্শিত ছইবে। উল্লিখিত দুই স্বিখ্যাত 
বৌদ্ধ যাত্রীর পরে, চীন-দেশীর় অন্যান্য অনেক তীর্থযাত্রী তীর্থ 
ভ্রমণ-উদ্দেশে খক্টীব্দের একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আশখমম রা 
করেন। বুদ্ধগয়াতে তাহাদের খোদিতলিপি৪ বিদ্যমান আছে এব 
ভাঙার মধ্যে অনেকের নামও সন্পিবিউ রহিকাঁছে?1 | ই-ৎপি্জ নামে 
একটি চীন-দেশীস গ্রন্থকার একখানি চীন গ্রন্থে ৫৬ ছ'পপান্রঙ্গন বৌদ্ধ 
তীর্ঘযাত্রীর বিবরণ লিখিয়া রাখেন। ভীঁহারা খুফীন্দের ৬১৮ হইতে 
৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত বৌদ্ধতীর্ঘ-দর্নি-উদেশে ভারতব র্ষেআগমন করেন | 
উীছাদের মময়ে এখানে বৌদ্ধ ধর্ম এরূপ প্রচলিত ছিল তাহার সন্দেই 
নাই | কেছ কেছ বিহ্ার-বিশেষে কিছু কাল অবস্থিতি ক্রিয়া যান | 
ইইলুন নামে একটি চীন ভিক্ষু অমরাবগ (অমরাঁবাদ) দেশের একটি 
বিস্কারে দশ বমর কাল অধিবাঁন করেন 11 খা, পু, তৃতীয় ও চতুর্থ 

শতাব্দী হইতে খঙ্টাব্দের দশম ও একাদশ শতান্দী পর্যন্ত নান! সময়ে 
ভারতবর্ধীয় ভাষায় ও তারতবর্ষীয় অক্ষরে বিরচিত বছু-সংখ/ক খোদিত- 
লিপিতে সপ্রমাণ করিয়া! দিতেছে, ভীরভব্ষীর বৌদ্ধের। এ সমস্ত সমর 
ভারতভূমিতে বিদ্যমান ছিলেন খ! বিশেষতঃ হামিরপুরের. প্রায় 
চব্বিশ ক্রোশ দক্ষিণে মঙ্থোব$ নগীরের একখানি খোদিতলিপিতে একটি 
চুপ্রসিত্ধ বৌদ্ধ মন্ত্র অফিত আছে; তাহা খুটীবের একাদশ বা দ্বাদশ 

শতাব্দীতে প্রচলিত ভারতবর্বীয় অক্ষর-বিশেষে লিখিত হয়| ইহাতে .. 
নিঃসংশয়ে মপ্রমাণ করিয়! দিভেছে, ভাদৃশ সময়েও এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম ০ 
বিস্তমান ছিল ৯৯1 এইমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, চীন-দেশীর় তীর্থধাত্রীর 

বললি 55077827270 পপ পরিপাক 

* উদ্যান কাস্মীরের সমীপন্থ সুবস্ক নদীর তীরস্থিত। এ নদীর বর্তমান নাম হুয়াং। | 
286 10018040209, 1881) 00, 195 ৪0৫ 839, 

2৬ [50127 80801ঞাত। 1861) 00, 109 800 110, ৰ সি হার 

0 শু ৩০০8] 91805 :4818610 9০০$9 ০৫ 700%], ঘও], [যা 2. 482, 488, 88. ন্ 
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২৬  ভাঁরতববীর় উপালক-লপ্রদার। 
| খানের সপ্তম শতাব্দীতে অনেক বৌন্-ক্ষেত্র ভগ্মপ্রায় দেখিয়। যান। 
অতএব মে লমরে এ ধর্মের গ্রাছুর্ভাব হ্রাস হইয়া আনিতেছিল বলিতে 
হয়। এ শতাবীতে হিন্দুরা বৌদ্ধদশীকে যত্পরোনাস্তি নিগ্রন্থ করিয়া 

 দুরীক্কৃত করিবার চেফী। পাঁন ইহছাও একবার প্রদর্শিত হইয়াছে! এ 
শতাব্দীতে বিদ্যমান কান্যকুক্জ'ধিপতি শ্রীহর্য পূর্র্বাবল গ্বিত রে রব 
পরিত্যাগ করিয়া জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন | এ সময়ের পর যে, জৈন- 
সপ্প্রদায়ের প্রাহূর্ভাব হয়, মাইসোর, বিজয়নগর) আবু প্রভৃতি অনেক 

স্থানের খোদিতলিপিতে ভাহ! নুম্প$ প্রদর্শন করিয়া দিয়াছে প' | 
ভাছাদের যেমন উন্নতি হউডে লাগিল, বৌদ্ধ-সপ্প্রদাঁয়ের সেইরূপ অবনতি 

হইয়া আলিল। দক্ষিণাপখের প্রচলিত অনেক কথাতেই ইহার নিদর্শন 

রহিয়াছে । খঙ্টীব্দের অষ্টম শডাব্দীতে অকলঙ্ক নামে একটি জৈন 
যতি ছেমশীভল নামক বৌদ্ধ রাজার সমক্ষে কাঞ্চী প্রদেশস্থ বৌদ্ধগ্রণকে 

বিচারে পরাস্ত করিয় তথা হইতে দূরীরুত করিয়া দেন| এ রাজা 
বৌদ্ধ ধর্ম পরিভ্যাগ্গী করেন এবং বৌছ্ধেরা তখ। ছইতে নির্ব্বাসিত হইয়া 
যায | মহ্রাধিপতি বরপাণ্ত জৈন ধর্ম অবলগ্বন পূর্বক বৌদ্ধদিগকে 

- যার পর নাই নিগ্রহ করিয়! দেশত্যাশা করাইয়। দেনখা | পাণ্ডা কাজে 
. বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের পতন হইয়া জৈন-সপ্পরদাঁয়ের প্রাহুর্ভাব ছয় এবং এ 
প্লাজ্যের রাজ! কুন পীণ্োর সময়ে জৈনেরা অবসর হইয়। ধায়। এই 
ঘটনা খুফাব্দের দশম শতাব্দীতে বা তাঁহার কিছু অগ্রপশ্চাৎ সংঘটিত 
হয়। অভতখব তাছ্বারও পূর্বে তথায় বৌদ্ধদের অবনতি হইয়াছিল 
বলিতে হইবে | দেবগোন্দ এবং বেল্লপলম্ এই ছুই স্থানে পুর্বে বৌদ্ধ- 
দেবালয় বিছ্বামান ছিল ; খঙটান্দের একাঁদশ শতাব্দীতে জৈন রাজার! 
তাহ| নষ্ট করিয়। ফেলে$ | পুর্বে গুজরাটে বৌদ্ধ রাজ'দের অধিকার 

ছিল) খঙ্টাবের দ্বাদশ শতান্জীতে তথায় জৈন-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিভ 
হয়| এন্রিসি নামক মোনল্মান্ ভূগোল-বিদ্যাবিৎ পণ্িিভ লিখিয়াছেনঃ 

 গুঙ্গরাটের রাজা বুদ্ধের উপামনা করিতেন; ছেমচন্্র জৈন-ধর্্-প্রচারে 
প্রবৃত্ত হইর। এ রাজোর রাজ। কুমার পালকে মিজ ধর্শে দীক্ষিত করেন | 
আই ঘটনাটি হযানাধিক ১১৭৪ খুনে সংঘটিত হয়| তদবধি-উজরাট, 

পরিলি ৮৮ পৃঠ11 | 
1:881836 13955870068, ০1, গাও . 280-289. ০৭ ৃ 
ক তৃরছুরের সমীপস্থ পোনতগ নগরে তাহাদের বিদ্যালয় ও দেবাপয়াি ; ১) ৬ 
রা নির্বাসিত হয়! কাণ্ডি অঞ্চলে গমন | করে নি মূ 1150018 215060889 0০: 
। ঘা], 1, ৮. 1, 

8 রি 1816 8888816088, ঘাণা, হতো, রর 
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 উপক্রমণিক]। ২৬ 

অলয়বর ও দক্ষিণীপথের পশ্চিঘভাগের অন্যান্য টি রম ধর্ম ধমধিক 
প্রবল হঙ্গতৈ থাকে *। ভারতবর্ষের উত্তরখ« তা'দৃশ সময়ে এরপ ধর্ম 
পরিবর্তন ঘটির। আনির়াছিল। কাশী রাজার! খফীব্দের এক'দশ শত-ব্দী- 
পর্যন্ত বৌদ্ধ ছিলেন। চন্দ্র কবির গ্রন্থে ও অনেকানেক খোদিতলিপিতে 
দেখিতে পাওয়া যায়, এ সময়ে দিল ও কান্যকুজের হ্থপতিরা হিন্দুধর্ম. 
অবলম্বন করিয়া চলিতেন 11 খষ্টন্দের পঞ্চম « সপ্তম শতাব্দীতে যে 
মথুরায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল ছিল ৫, খক্টব্দের একাদশ শতাব্দীতে মামুদ শ| 
তাহছ। আক্রমণ করিতে গিয়। ছিন্দ-ধর্ম্মের অতিমাত্র প্রাছুর্ভাব দেখিতে 

পান | তিনি শীজনির শাসনকর্তাকে লিখিয়া! পাঠান, এই নগরীতে 
প্রন্তরাঁদি-নির্শিত সহত্র অট্টালিকা ও অগণনীয় দেবমন্দর বিদামান 
আছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় বাতিরেকে ইহা প্রস্তুত হয় নাই এবং 
ছুই শত বতনর বাপিক। নির্মাণ ন! করিলে, এরূশ একটি নগর নির্মিত, 
হইতে পারে নাথা। তিনি অন্য অন্য স্থানেও হিন্দু-ধর্মই প্রচলিত ও 

হিন্দুদেবালয়ই বিদ্যমান দেখেন। এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়! 
দেখিলে এইটি প্রতীয়মান হুইর1 উঠে যে, বোদ্ধেরা খফটাবের দ্বাদশ শতা- 
বীর শেষে ৪ তাহার পরেও কিছু দিন যদিও ভারতবর্ষে বিদ্যম'ন ছিলেন, 
কিন্তু নিতান্ত অবনর হয়া যান তাহান সন্দেহ নাই। উতুদশ শতাব্দীতে 
একেবারেই অন্তর্থিত বোধ হয়। | 

_- ভিন্ন ভিন্ন উপানক-সশ্রদায়ীর। পরস্পর প্রতিবেশী হইলে, পরস্পর 
পরস্পরের অবলম্থিত ধর্মের অনুষ্ঠান ও অনুকরণ করে এবং তদনুলারে 

নেপালী বোদ্ধের। নিজ ধর্মের নহিত হিন্দুদের তান্থিক প্রণালী মিশ্রিত 
করিয়া লয় একথ। কিছু পূর্ব্বেধ লিখিত হহয়াছে। হিন্দুরাও বৌদ্ধদের নিকট 

মান" বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ পুব্বক অধিকতর খণে, ধনী রহিক্সাছেল.।. 
বৌদ্ধেরাই প্রথমে মায়াবাদ প্রচার করেন, বৌগ্ধেরাই নির্বর্বাণ মুক্তি পরব 

ত্বিত করেন এবং বৌদ্ধেরাই ভারতভূমিভে অছিংন। ধর্ম প্রকাশ করিয়া 

দেন। হিম্দুদিগের অশ্ব বৃক্ষের পুণ্যত্ব-ম্বীকারও বৌঁছ্ধ মতের অনুকরণ 
বলিয়! বিবেচিত হইয়াছে $1 হিন্দুরা ভ্াছাদের নিকট এ সমস্ত বিষয় 
সণ-শ্রহণ করিয়া চির দিনের মত খণ-ৰদ্ধ রহিয়াছেন। কেবল একরপ 

: ধর্মধণ গ্রহণ করিয়া নিরন্ত ছন নাই) ছাদের প্রধান দেবভাটিকেও | 
টিন 88187 সি সব, এআ, 0, 282 ৪0০ 289, ৃ 
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চে .. ভারভব রয় উপাদক-সপদায়। ৰা 

অর্থাৎ এ ধর্-প্রবর্তৃক শাক দিংহকেও আপনাদের বনী; মধো 
সন্ধিবেশিত করিয়া লইয়াছেন | হিন্দুর! কত কত বৌদ্ধতীর্ঘ ও বৌদ্ধ-ক্ষেত্ 
আপনাদের ভীর্ঘ ও ধর্ম-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন এবং তাহাদের যাত্রা! 
মছোৎসবার্দিরও অনুকরণ করিয় হিন্দুধর্টের মহিমা বৃদ্ধ করিয়াছেন । 

হিন্দুরা দেখিলেন, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পরাস্ত 
বৌদ্ধ ধর্ম এরপ প্রবল হইয়] উঠিল যে, বুদ্ধের অনাধারণ প্রভাব আর 
অস্বীকার ও অপ্ুব করিতে পারা যায় ন। | এদিকে, স্থানে স্থামে শভ 
শত ও সহত্র মহত্র স্বমল্প্রদারী লোকে, ম্বধ্্ম পরিভাগ করিয়া 
অভ্ভযুদয়বান্ অভিনব ধর্মের শরণাপন্ন হইতে লাগিল ইছাও আর. 
সহ্য হয় না| ভারা বৌদ্দিগীকে খর্ব করিবার উদ্দেশে, এক দিকে 
বিষম বিদ্বেষ প্রকাশ পূর্বক তাহাদিশীকে যৎ্পরোনণন্তি নিগ্রছ করেন, 
অপর দিকে লোকদিগীকে বৌদ্ধ ধর্মে পরাধুখ করিবার অভিপ্রায়ে 
এইরূপ প্রচার করিয়া দেন যে, ভগবান্ বিষু। বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হই] 
অস্থর্ীণকে বিমুগ্ধ ও বিপথগামী করিবার জনা বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তন 
করেন | 

বর; জন্তী ঘযন্নন ঘলীতকাহ ভ্তহষ্টিঘানূ। 

বন্বী নামাজনগ্তন; ্বীন্ইদু মবিম্মনি || 
ভাগবত ।১1৩1২৫॥ 

পরে কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে অনুরদিগের মোহনার্থ বি রা প্রদেশে | 
অঞ্ ন-পুত্র বুদ্ধরূপে জন্ম গ্রছণ করিবেন। | 

এই নিমিত্তই। বুদ্ধ বেদাদি ছিন্দু-শান্ত্রের বিকন্ধ ধর্ম রে হও 
বিষ্বতারের মধ্যে পরিগণিত ছন | ইদানী ধীন্কাঁর! মোনল্মান্ গীরকে 
নারায়ণ বলিয়া! স্বীকার করিয়াছেন, পূর্বে উহার! বুদ্ধকে বিফবতার 
বলিয়। অঙ্গীকার করিবেন ইহাতে অসন্ভাবন! কি? 

দক্ষিধাপধন্থ বিখবলভত্ত-সপ্ভরদায়ের ধর্ঘ হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম 
ফিরি তাঁহার সন্দেহ নাই | তাহাদের বেদ ও ব্রাঙ্গণে শ্দ্ধাও নাই এবং 

বর্নবিচারেও আস্থা নাই | এই পুস্তকের প্রথম ভাগের ১২৭--১১৯ 
ঞ ঠায় ইহাদের কিছু কিছু বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবে । উত্তর কালে মোসল্- 
মানের যেমন অনেকানেক হিন্দুদেবালয় অধিকার করিয়। নিজ. দেবালয়ে 

৮ পা পা বাকী সপ 

িজুরাণের তীয় অংশের অাদণ অধ্যায়ে এই উপাখ্যান মিশে বর্ণিত হইয়াছে), ও 
১ অধ।ার। কাঁশীখণ্ের ৪৮ অধ্যায়, দিগপুর়াণের ৭* অধ্যায় এবং ভডাগবক্কের 
বীর অধ্যায় ও তীয় ্ববের সপ্তম অধ্যায়ে বিষ নুরপ-গ্রহণের ্  ও 



. উপক্রমণিকাঁ। .. : : ২৭১ 
পরিণত করে, সেইরূপ, পূর্বে বৌদ্ধ ধর্টবের অবনতিসময়ে ছিন্দুরা কোন. 
কোন বোদ্ধ-স্থানাদি অধিকার পুর্বক আপনাদের দেবস্থান করিয়া লয় 
এবং সেই সঙ্গে বেঁদ্ধদিগের কত কত ধর্ম-ক্রিয়। ও আঁচাঁর ব্যবহারের 
অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। বুদ্ধগয়ার একটি দেবালয়ে একখানি গোল?” 
ক্কতি গ্রস্তরে ছুইটি পদ-চি্ আছে | এ দেবালয়ের নাম বুদ্ধ-পদ | 
কনিংহেষ্ দেখিয়াছেন, অমর দেবের ধোদিতলিপিতে উন! বিয়-পদ 
হলিয়া লিখিত হয | অতএব তিনি অনুমান করেন, প্রথমে উহ বুদ্ধ-পদ 
ছিল, পরে হিন্দুর! তাছ। বিফু-পদ বলির! প্রচার করে* | গয়াও পর্বে 

বেদ ক্ষেত্র ছিল; পরে একটি প্রধান হিন্দুতীর্ঘ হইয়া! উঠিয়াঞ্ছোঁ । 
এমন কি, তখাকার কত কত ছিন্দু-দেবালয়ে অদ্যাপি বুদ্ধদেবের খোদিত- 
লিপি বিদ্যমান রছিয়াছে। গরামাহাত্বো সুম্পউ লিখিত আছে, 
ভীর্থ-যাত্রীর! বিষুটপদে পিগুদান করিবার পূর্বে বুদ্ধগীরা গমন পূর্বক 
বেদ্ধসম্রদারের বোধি ৰৃক্ষকে 1 প্রণাম করিবেন। 

তত হি + ন্ 

ঘঙ্মা ঘব্সস্ব লনা ল্বাবীদিনষ্, লঈন্ । 

জগ্ননাখের ব্যাপারটিও বোঁদ্ধীধর্মমূলক বা! বেখুদধপর্থ-মিএ্রিউ 
বলিয়। প্রতীয়মান হয়| জগন্নাথ বুদ্ীবতার এইরূপ একটি ভ্রন- 
শ্রুতি নর্ধত্র প্রচলিত আছে। চীন দেশীর তীর্ঘযাত্রী ফাছিয়ন্ ভার- 
তবর্ষে বেদ্বতীর্থ-পর্যযটনার্থ যাত্রা করিকা পথিমধ্যে তাতার দেশের 
অন্তর্গত খোটান্ নগরে একটি বৌদ্ধ-মহছোঁৎ সব সন্দর্শন করেন। ভাঁহাভে 
জগনীথের রথযাত্রার ন্যায় অবিকল এক রখে তিনটি প্রতিমূ্তি দৃষ্টি 
করিয়া আইসেন| মধ্যস্থলে বুদ্ধ-মু্তি ও তাছার ছুই পার্খে দুইটি 
বোৌধিনত্বের প্রতিঘূত্তি সংস্থাপিত ছিলথ। খোটানের উত্সব ষে. 
লময়ে ও যতদিন ব্যাপিয়া সম্পন্ন হইত, জগন্নাথের রখযাত্রাও প্রায় সেই. 
মরে ও তত দিন ব্যাপিয়! অনুষ্ঠিত হইয়া! থাকে | মেক্তর জে্দেরেল_. 
কনিংছেমূ বিবেচনা! করেন, এ তিনটি মৃত্ি পুর্বক্ত বৌদ্ধ ত্রিমৃত্তির 
অনুকরণ বই আর কিছুই নয়। সেই তিনটি মুক্তি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গ $1 
বোঁন্বেরা সচরাচর এঁ ধর্মকে ভ্ত্রীরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে।, 

র্ ঞ 09200808005 80000501001681 ১7৮০৮ ০£ 1501 1১৩19 তা, বু 9০, 9-10, ৃ ্ 

ই পক্চাৎ একও টিপ্পনী করিয়। এবিষয়ের সমুচিত যুক্তি সমুহের বিবরণ করিবার অভিলাষ 

 উহুদ্ধ যে অশ্বগর-যুলে উপবিষ্ট হইয়া সাধন করেন, ভাঁহার নাম বোঁধি রক্ষ। ভিদি খায় 
গ লগাক সাযোধি” অথাৎ সম্পূ রোধ প্রাপ্ড হন এই নিমিত্ত ছাহার নাম বোখি।, 



২৭২ ভাঁরতবরধীয় উপাগক-সপ্প্রদদায় | 

তিনি জগরাখের নুভত্রা। *। ভ্রীক্ষেত্রে বর্ণবিচার-পরিত্যা্-প্রধা 1 
এবং জশন্নাথের বিগ্রহ মধো বিজ্ু-পঞ্জরের অবস্থিতি-প্রবাদ, এছুটি 

ব্ষর হিন্দুধর্মের অনুগত নয়; প্রত্যুত নিতা্ত বিকদ্ধ | কিন্তু এই উভয়ই 
সংক্ষাৎ বেঁদ্ধমত বলিলে বলা যায়। দশাবভারের চিত্রপটে বুদ্ধাব- 
তার-স্থলে জগন্নাথের প্রতিরূপ চিত্রিত হর । কাশী এবং মথুরাঁর পঙ্রি- 
কাঙেগ বুদ্ধাবতীর-স্থলে জগন্নাথের রূপ আলেখিভ হইয়া থাকে । এই 
সমস্ত পর্যালোচনা করিতে করিতে, জখন্বাখের ব্যাপারটি বেধৃধ-ধর্ম- 
মূলক বলিয়া ম্বতঈ বিশ্বান হয়া উঠে । জ্ঞগক্াখ-ক্ষেত্রটি পুর্বে একটি 
বোছ-ক্ষেত্রই ছিল এই অনুমানটি জগন্াধ-বিগ্রহ-স্থিত উল্লিখিত বিছু- 
পঞ্জ“2 বিষয়ক প্রবাদে এককপ সপ্রমাণ করিয়। তুলিতেছে। যে সময়ে 
বেদের অতান্ত অবনন্ন হয়া! ভারতবর্ষ হষ্কতে অন্ত সত হইতেছিল, 

সেই সময়ে অর্থাৎ খুউাব্দের দ্বাদশ শঙাবদীতে জযন্নাখের মন্দির প্রস্তুত 
হয় ইহ পূর্বের সুষ্প্ প্রদর্শিত হইয়াছে ৭1 এই ঘটনাটিতেও উল্লিখিত 
অনুমানের লুম্দররূরপ পোষকতা! করিতেছে । চীন-দেশীয় ভীর্ঘযাত্রী 
হিউএন্ খসঙ্গ উৎকলের পূর্ব দক্ষিণ প্রণন্ডে মযুদ্র-তটে (অর্থাৎ উড়িষ্যার 
ষে অংশে পুরী সেই অংশে) চরিত্রপুর নামে একটি লুপ্রসদ্ধ বন্দর 
দেখিয়া যান | এ চরত্রপুরই এক্ষণকার পুরী বোধ হয়| উহার নিকটে 

পাঁচটি অত্রান্তত স্তুপ ছিল] শ্রীমান এ কনিংচেম্ অনুমান করেন, 
ভাহ্বা'রই একটি অধূনাতন ক্তণান্পীথের মন্দির $1 স্তপের মধ্ধো বুদ্ধাণদির 
অস্থি কেশ'দি লমাছিভ থকে | এই নিমিন্তই। জগহাখের বিগ্রছ মধ্যে 

বিুঃ-পঞ্জরের অবস্থিতি বিষপক উল্লখিত প্রবাদ গরচলিত হইর'ছ্ে | 

এবার এই পর্ান্ত। মার চলিয়া উঠতেছে না| এখন হিন্দু নামে বিষ্যাড 
ও তস্তির দুর-দূরান্তব-বালী প্রেস্ছ ** বলিয়া পরিণত বিভিন্ন জাতীয় 
লোকের যে অপ রজ্ঞেয়কপ্প আর্য আদিম পুকষেরা পরম্পর একত্র 

সংস্ট গাকিয়া, দোধ, বকণ, উষ্ষ' প্রভৃতি নৈসর্িক বন্ডু ৪ কাল-বিভাগ- 
বিশেবকে সচেতন দেবতা জ্ঞান ই দার উপাসনা প্রবৃন্ত ছিলে 

৮ 00701021120 00100৮09021 01171118711, 00510 856 611, 
৮ বৈষ্ঞবাদি কোন কোন প্রক্ষার ভারতবধীর্থ উপাসক-সম্প্রদ ধীর! যে সক্পরদায় মধ্যে 
বর্ণাভিমান পরিত্যাগ করিয়া চলন, বৌগ্ছদিগের ব্যবহারই তাহার প্রথম আদর্শ। 
2২৪৯ ও ২৪৯০ পু। দেখ । 
১ শব ১৭৮ পৃ? দেখ। র 
8 08710090010 999205য 0 1501% 0, 510, 

২৪7 পৃ দেখ । | 

৪ আক, ইটালীয়, পারসীক প্রভৃতি | 
পা প্রথম ভাগের ৬৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ। 



উম দিকা। রি
 ্ খা 

ধরার ৪ পু দিবা পরিতাগ ও রা প্রবেশ নাক অন্রতা জল, 
হায় স্র্য, নক্ষত্র পরিপূর্ণ নডোমগুলাদির অসামান্য প্রভাব-শালিত্ব ও 
ঝঙ্কাবাত, শিলাবৃষ্টি, বধ নি,পর্কততাকার সমুদ্র-তরজ, প্রধর-র শ্ি-প্রদীপ্ত 
নিদাঘ-মধ্যাক্ছ ইত্যাদি অতুতৎ্কট নৈনর্থিক ব্যাপার সমুদায়-দর্শনে ভীত) 
চমতরুত ও অভিভূত হইর। এ সমন্ত প্রভাবশাল্গী অচেতন প্রতিক পদাঁৎ 
কে সচেতন জ্ঞান করিয়। উীহাদেরই উপাসনা প্রবৃত্ত হন এবং তদীয় 
স্বরূপে ম্বকীয় অর্থাৎ মানব-জাতীয় শণক্রীরিক ও মানসিক গুণ আরোপণ 
করিয়! উাঙ্ছাদিশকেই আপনাদের হর্তা কর্তা বিধাতা গু দণ্ড পুরস্কারের 

বিধান-কর্তা বলিয়! বিশ্বাম করেন; ধাছার! প' পূর্ব্বকালীন আধ্য-বংশীয় 
ভারতবর্ধীয়দিখীকে জটিল কর্ম জালে জকি ৩ হুশ্ছেদ্ কুসংস্কার" 
পাশে বদ্ধ ক্ষরিয়া তদীয় জ্ঞান-পদবীতে গুলওব্য কণ্টকাবলি রোপণ পূর্বক 

 উত্তরকালীন পণ্ডিতগণের ণ ভিরচ্কার-ভাজন এবং বিশেষতঃ গোমেধঃ 
নরমেধ)। অর্বমেধাদি প্রচলিত করিয়। হ্থ সপ্প্রপায়ীদিখকে চার্বাকগণের 
বিষাক্ত বাণ ও কঠিন কষাধাত সছ্য করিবার ভার অর্পণ করিয়া যাঁৰ $7 
বহার | সযাজ-বিকদ্ধ নান্তিকতাদি ** প্রবর্তন বা প্রচার করিয়। সেই 

সমার্জের পুজাম্পদ ও অদ্ধাম্পদ হুইয়াছেন। ঈশ্বরের অধীনত 
'আঅরুশে পগিত্যাগ করিয়াও কুঙ্ছকময় বেদনিচয়ের চরণ-পাহছুকার দামা- 

নুদাস ৰল্য়া আপনাদের পরিচয় দান করিয়াছেন এবং মানব-কুলের 

চিরাকাজ্ফিত অথচ মানব-বুদ্ধির নিভান্ত অথাম্া বিষয়ের 1 তত্বানুসন্ধান 
অর্থাৎ নুখ-্বর্ধের পরত পথ অন্বেষণ করিতে বিয়া নানাপ্রকার কুটিল ও 
জটিল মার্গ অবলম্বন পূর্বক আপনাদের কম্পন'-শক্তি প্রসারণ করিয়া 
স্থভাব-লব্ধ বুদ্ধি-গুভাবকে অনেকাংশে ন্বপ্র-কম্পিভ বা মরীচিকা-দৃষ্ 
পদার্থ-গ্রন্থণ-চেফার ন্যায় বিফল করিয়া শ্িয়াছেল ও বিচার-বলে 
পরস্পর পরম্পরের মত অনেকাংশে অসিদ্ধ বা মিখ্যাতৃত করিয়া তুলিয়া” 
ছেনাং ছারা 2: অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শন পুর্ব্বক সদসৎ ও বাস্ত- 
বাবাম্তব আপে নিম উপাধ্যান সঙ্কলন এবং কাব্য, ইত্হান খু ধর পার 

জাপা 

৪ হঞ্াচীদ নেলি বরিগণ।, 
ৃ রণ বান, ও রি হি 



২৭৫ ভারতববীয উপাসক-লম্তাদার। 

একত্র সন্মিলন করিরা বহুবিধ বিজ্ঞাতীর বিষয়ের এক একটি পুচাক 

গুবৃহৎ বাক্য-্ত,প শ্রস্তুত করিয়া যান; যে সমন কপট ব্যাস & গ্ুরাতন- 

পুরাণ শব্দ অবলম্বন দ্বার! হুড়ন বিষয় কপ্পনা ৰা পুরাতন, বিষয়ের হৃতন 

বেশ-বিন্যাস পূর্বক উল্লিখিত কবিখীণের ন্যার একটি অবেদ-পরিচিত 

লোক-রগ্রম ধর্ম-প্রণানী প্রচারণ-উদ্দেশে পূর্বপুকষদের পূজিত প্রাচীন 

দেবগণকে তদী় উচ্চ পদ হইতে অবনত করিয়া তৎপরিবর্তে আপনাদের 

অভিমত অভিনব দেবরগীণকে প্রতিষ্ঠিত করেন ও খাহাদের" সম্প্রদার-ভুক্ত 

শান্র-ব্াবসায়ীরা প ব্যানালনে উপবেশন ও বাঁকৃপটুতা) গ্বর"মাধুর্ধয 

€ সঙ্গীত. প-গ্রভাবে শ্রোতৃীণের অন্তঃকরণ ছরণগ করিয়। আবাল বুদ 

যনিত। সকলে:ই অন্ধাম্পদ ও প্রণয়াস্পদ এৰং কেন কখনও ঘা ব্যবন্ছার- 

দৌষে অতিমাত্র অশ্রদ্ধারও কআম্পদ হইয়া থাকেন? যে সমন্তর্চির-দুষিত. 

তপবিত্র অমোদ-ব্যাপার জন-সমাজে স্বপিত ও নিন্দিত হষঈরা আসি- 

নাছ ধারা ক ধর্মচ্ছালে দেই সমস্ত অধর্থময় আমোদ-তরজে শরীর ও 

যন মুখে সন্ভরিত বা একেবারে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছেন ও বিশেষভঃ 

এদেশে বিলাতীয় পান-দোষ প্রাহভূত ছষ্টবার পূর্ব ধীছারা বাজগাল) 

কবিগণের উসমা-সামগ্রী ফল্ও নদীর মত অস্তঃশিল হুরাসরিৎ প্রর্ধীহিত 

করিয়। গিয়াছে? যে- সমস্ত লৌক-পুজ্জা তুদেব শিক্ষা্ডক থু বিচার” 

ভুলে শিউাচার-লঙ্বন বিষয়ে অশিক্ষিত দুনীভ সম্প্রদায়কে পরাভৰ 

করেন, এমন কিঃ শিথিল বা স্ধলিত-কচ্ছ হুইর] নিতশ্ব-দেশ পরিঘর্ষণ ব! 

কখন কখন হঠ'ৎ উল্লম্ষন। কটু কাটব্য উচ্চারণ ও হট্ট-কোলাদ্ছল অতিক্রম 

পূর্বক অগ্রসর হইয়া মঙ্থাব্যাপকতা সহকারে মল্লযুদ্ধের ভাব প্রদর্শন 

করিতে থাকেন $, সেই সমূদায়েরই সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও মড-প্রপালী 

পল পপি পসশিপেপাসপাপা তিশা 

€ প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাধন্রচয়িভায়।) * 

.. শীখাঙ্গালা-দেশীফ কথাকের। টু 
 ফুগাচার-পরায় গ শাক্কাদি-স্গ্রায়ীর। 6 

এগ বাজালাদেশীঘ শ্তি-নায়শা্্-বযবসাযী পর্চিতগণ ৷ ্ 

২০8 ধাছারা বিচার-স্থালে এইরূপ উ্চেঃনরে আশ্ালন ও সদর্প বাক্য বিস্তার করেন। 

এদের ইপাঁপি কি জান ?দাপাত। উঠি কি ভর়ঙ্কর শব্ধ! সিহহেয় দাদ ও ব্যাগ্রেয় 

৭ শর্জরও বুঝি ছত ভষানক নয়। এদেশে অধ্যাপফের দাপ্যতি ও ওত্ারি কবিহলের গল” 

বা অন্ধ প্রণংসরীয়। একবার একটি বড় ফৌতুফকর কথ! গুনিয়াছিলাম। এক ব্যক্তি . 

 বৃহজার-সলে আপনার উত্তরীয় বগ্রে কিঞ্িহ সুরা বন্ধন করিয়া লইয়
া যান। উক্ত রূপ আন্?- 

শহরে শবে কট কাট -য়গের পর বিষ করিতে করিতে লই চাই হে 
পক্ষকে বলিতে লাগিলেন, খা, খা, তুই গোর খা এই ঘাস খা, এই খাব ধা) 

লেদা জাপাধই হই । বিভ্ত এখন বে বন্ধ শখ, কালে দাপাতের ছা না হয় ছাপা 
আকাণি হইছে ইহার উপাকফি? 

... 



. হ৭৫. 
্রবং তৎকর্তৃক রচিত, সং সু ১ ধলা শাস্ত্রের সংক্ষেপে ক্ছু কিছু | 
প্রঙ্গ করা হইয়াছে | উপক্রদণিকাংশের আরুও কিছু অবপিউ রছিল। 
সন্প্রদার-বিবরণের মধ্যে প্রসিদ্ধ পঞ্চোপাসকের বৃত্তান্ত একরপ লিখিত 
হইয়াছে । ভ্তির। নামকপস্থী, শিবনারায়ণী, জৈম প্রভৃতি যে সমস্ত উপ 
সক-মস্তরদাক্স'এ পঞ্চোপাসকের মধ্যে পরিগণিত নয়। সেই সমুদায়ের, 
বিবরণ এবং যে ব্রাক্ষধর্্ের সম্পুর্ণ ও বিশুদ্ী ইতিহাস এপর্যাস্ত বিরচিন্ত 
হয় নাই, তাছারও৪ প্রনঙ্গ অবশিষ রহিল | যদ কখন এই উপাসক-নশ্প্র" . 
দায়ের তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ভাহাতে সেই সমুদায়ের কিছু কিছু 
ইতিবত্ত বিনিবেশিত ছইবে | এখন শরীরের যেরপ অবস্থা তাছাতে 
এটি একটি ছুরাশামাত্র। কিন্তু আশ] জগতের জীবম। আশ। ইহলোক 
ও আকাশ-পথ অতিক্রম করিয়া উভ্ডীয়মান হয়। 
শরীরের যে প্রকার শোচনীর অবস্থার এত দুর চলিল তাঁছ)কিৰলিবা? 

ন! লিখন, না পঠন, না চিন্তন না গ্রন্থ-শ্রবণ কোনরূপ মানিক ও শারী- 
ধিক কার্ষোই আমি সমর্থ নই | ইহার কোন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত মাত্রেই মানসিক 

কউ হইতে ধাকে। এরপ অবস্থায় এভড'গের কি রচন'। কি শোধনও কি 

মুষ্াঙ্কন যে কিছু কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতি একটি বার 
নেত্রপাত করিতে পারি নাই % | নেক সময়ে অনেক'নেক প্রগাটি 
ভাব-সম্বলিত চিন্তা-প্রবাছ উপস্থিত হইয়া! যন্তিফের শ্বান্থা-ক্ষয় করিতেছে 
স্পা অনুভব করিতেছি, তখাশপি তাছ। নিবারণ ক'রবার সামর্থ্য থাকে 
মা। কফী,হয় বলিয়া, অন্তমনস্ক হইবার উদ্দেশে মানা চেক্ট! ও বিবিধ 
উপাক্জ অবলম্বন করি, কিছুডেই সে চিন্তাআোভ মন্দীভূত হয় না 
যতক্ষণ সে সমুদয় এবং বাহ! কিছু অন্যরূপে জানিতে পারি, তাছাঁঞ | 

লিপি-্বন্ধ কর ন1 হয়, ততক্ষণ মস্তক মধ্যে ছঃসহ যন্ত্রণা স্বইতে থাকে 

আখমার বর্ঘচ'গ্রীকে অথবা অন্য কোন বাক নিকটে থাকিলে উাছাকে. 
লিখিয়া রাখিতে বলি। কেহ নিকটে না থাকিলে, হান-বাছন দ্বারঠ 

-ছুর-স্থিত বন্ধু-বিশেষের সমীপে শীমন পুর্নক লিখিতে অনুরোধ করি। 
বাছার যত্ত পত্ব জ্ঞান কিছুযাত্র নাই, অপার্ধামানে কখন কখন, এরূপ 
অশিক্ষিত ও অযোগা লোকের দ্বারাও লিখাইিতে হইয়াছে | অন্ধ গোত্রে | 

নিজ্রা-কাতুর কর্মচারীকে আযান করিয়া কডবার কত বিষয়ই নিখা- 
ৃঁ ধা ইয়াছে মুর উদ বিষের পু ঃ আলিম হা নে 



২৭৬. ভারতবয র উপাসকলায়। 
রজনীতে নিদ্রা সম্তাবনা থকিত না। অন্ধ এরপংফোন বিষয়ের 
উদয়েও কফ, তাহ্ছা'র চিন্তর্ম ও আদ্দোলনেও্ কট নিজে দূরে থাকুক, 
অন্য দ্বাপ্প। তাস্ছ। লিপি-বন্ধ করাইতেও কফ, এবং ষে পর্যন্ত লিপি-বন্ধ: না. 
কর! হয়, সে পর্ধান্ত তদপেক্ষণ অধিক কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে । দেই, 
যন্ত্রণা-নিবারণ-উদ্দেশেই লিপি-বদ্ধ করাইতে হইয়াছে এবং ইনাতেই 
অভীব অল্পে অণ্পে পুস্তকখানি একরূপ »প্রস্তত ছইয়া উঠিয়াছে 1 
কোন বিষয়ের প্রমাণ-প্রয়োগ-উদ্দেশে কোন গ্রস্থার্থ অবশীভ হইবার 
প্রপৌজন হলে, ব্যক্তি-বিশেষের দ্বার] তাহ পাঠ করাইয়] শ্রবণ করিতে 
ছয় ভাঙ।ই কি যে সে দিনে ও যে সে সময়ে শুনিতে পারি? না সমুচিত, 
মনঃসংযোগ করিতে, সমর্থ হই ? শরীরের আবপ্ঠান্সারে দিননথিশেষে 
ও সময়-বিশেষে ওষধাদি বাবস্থার করিয়া তাছা বণ করিতে হইয়াছে ।, 
এইরূপ করিয়া কখন পাঁচ সাত পঁত্তি, কখন ছুই চাঁরি পঁক্তি।- 
কখন ছুই চারিটি বা ছুই একটি শব্দমাত্র এবং কদাচিৎ কিছু অধিক9.. 
বিরচিত হয় | সেই সমস্ত একত্র সংগ্রছ করিয়া ভপাসক-সন্প্রদায়ের 
দ্বিভীর ভাগের অধিকাংশ প্রস্তভ হইয়াছে । সেই সমুদায় বাঁকা যে. 
প্রথমে যথাস্থানে পর পর লিখিত হয়, পাঠকগরণ এরূপ যনে করিবেন 
না। কোন্ বাক্যটি কোন্ স্থানে 1 কোন্ ব'কোর পর বিনিবেশিভ 
হইবে, উক্ত রূপে লিপি-বদ্ধ করাষ্টবার সময় তাহা কিছুই স্থির থাকে, 
না| সে সমুদয় যে দিবস একত্র সঙ্কলন করা সয়, সেই দিনই বিজআট. &. 

পূর্বোক্ত রূপে, শরীরের অবস্থানুসারে দিন-বিশেবে ৩ সমর-বিশেষে 
তদর্থ ওষধ-বিশেষ দেবন ও অন্য অন্য ন'নারূপ প্রক্িয়] করিয়া বু 
কফেঁ নেটি কথঞ্চি মম্পর করিয়াছি! একরপ বছু-কফ-সাধা সন্কপ্গেও 

আবার কতবার কত প্রতিবন্ককই ঘটিয়াছে। বলিব কি? যেরপ 
বিপদের দিবসে বিপদ ভিন্ন অন্য কোন বিষয় মনে ক্ষান পায় মাঃ, 
সেইরূপ দিবসে অনামন্ক হইবার উদ্দেশে এইই পুম্তকের উপজ্ঞমপিকাং- 
শের অন্তর্ড রামমোহন রায় সংক্রান্ত প্রবঙ্গের পাগুলিপি জবণ করি 
রং সেইকপ বিপদের সময়েই ভারতবর্ষের পুববতন গ অধুনাতন অবস্ঠ"- 
রি বয় সন্দর্ডের ণ' পুর্ব-লিখিত বাকাগুলি বধাস্থামে একত্র বিনয্ত করি" 

টির তলাব কী অনুচিত ও অসঙ্গত, কার ও 

পিকে চির ্ী ধন দিশ্চেউ মনে কাল স হরণ করাও, আসা | ভা ধর 



| হাতি, প পার্থামানে 1 দূরে ধাকুক, িপারানীনৈত ভাঙা না পঠ়িভাথ করা ্ 
আমার পক্ষে অস্তীব কছ্টের বিষয় | এই নিমিত্ত এরপ করিয়) কার্ধয- 
সাধন করিতে চইইয়'ছে | যখন কতর কার্ধ্ে মনঃ সংযোগ করবার পথ 
একবারেই কষ্ধ হইল) মনোছর পূর্ব-বালন। সমুদার স্বপ্রকশ্পিত ব্যাপার রি 

ছনয়া গেল। এবং অনেক বৎসর একাদক্রমে নানাপ্রকার চেক পাঙ্ঈয়াও 
যখন রোগের শান্তি না হইল) তখন কেবল ওষধ-সেবন ও পথা গ্রহণ. 
দ্বারা রোগের সেবায় জীবনক্ষেপ কর! অপেক্ষায় এরপ কষ স্বীকার. 

তৃত্তির বিষয় । আমার পুর্বব অধ্যবসার-বৃত্তির নফটীবশেষ স্বরূপ বকিঞ্চিৎ 
যাহা অবশিঝ ছিল, ভাঙা যদি এইরূপে কিছু কার্যকর হুইয়। থাকে, তবে. 
গকতর কল্যাণকর কার্য্য-সাঁধনের নিতান্ত অনুপযুক্ত এই বিষম শারীরিক 
ছুরবস্থায় তাছাও আমাকে, মৌভাগ্যের বিষন্ধ বলিয়া ক্বীকার করিতে র 
হয়| ্ 

২. এই ভাগের অস্তর্তত শৈবাদি-সপ্রদাঁয়বিবরণের বহুভর অংশ সৃডন 
ৃ সংগৃষ্থীত। এ সমুদায় সপ্রদায়ের অনেকগুলির একরপ বৃত্ান্ত পূর্বে 
..ত্বুধোধিনী। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহার পরে এত পরিবন্তিত 
_ গুপরিবন্ধিত হইয়াছে যে, এখানি একখ-নি ম্বতন্ত্র পুস্তক বলিয়া উল্লেখ 
করিলে অন্যায় বলা হয় না| বাক্দাল! দেশের অধিক লোকই শাক্রু | 
এখানে তন্ত্র শাস্ত্রেরও অপ্রতুল নাই । অতএব শীক্ত-ধর্খের বিবরণ সংগ্রহ 
করা অপেক্ষাকৃত সহজ | শৈব-সশ্প্রদায়ের ইতিরত্-সংগ্রহউদ্দেশে 
ব্বুনসংখ্যা ১৪০০ চৌদ্দশত শৈব উদ্দানীনের ব্যবহার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি, বহু শতের সহিত ব্যাঁপক কাঁল একত্র সহবাস করিয়া তাহাদের 

 ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত নানা বিষয়ের কখোঁপকধন করিয়।ছি এবং সঙ্জন 
সরল-ম্মভাঁব উদাসীন পাইলে নিক গৃহে আনয়ন পূর্র্বক তদীয় 
মতামত শিক্ষা ও ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন করিয়াছি। এ উদ্দেশে ভাদুশ 
সংখ্যক বৈষ্ণব উদালীনেরও আচার ব্যবহার ৮৮১ | 
সঙিত সংসর্থ ও সদালাপ করিতেও ত্রুটি করি নাই। এইক 

. পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত বৈষব- ধারনের [ অতিরিস্ত 
যাহা কিছু অবণাত হইতে পারিয়াছি, তাহা দ্বিতীয় ভাগ । কাশিভ, 

পরিশিষটাংশে গাংশে বিমিবেশিত হইল| ন্ানী, সন মা. টা 
গীি। সী, জজ ী সে খ্ ও গু গস সনু যেরূপে সং 

সতী কাত সাধন করিতে হইলে, 



২৭৮ .. ভাঁরতবর্ধীর উপালকপসন্তাদায়। 

যদি জনমযা-বিশেষের ফোন অন্তভূ'ত যানসিক রোগের রব কিছূ 
হৃতন জানিতে পারিয়া থাকি, ভবে সেটি আমার সৌভাগ্যের বিষয় 
বলিতে হইবে । এরূপ অবস্থায় কি কতদূর ছইল কি বলিব? আমার আর 
বলিবার কথা নাই | সকলই শোঁচনার বিষয়। অন্তঃকরণ বার্ছকা-দশীয়গ 
নানাপ্রকার শুভকর বিষয়ে যৌবনোচিভ প্রবল /অনুরাগ-প্রভাবে অঞ্চরণ 
করিতে লাখিল, কিন্তু শরীর যেবনাবধিই বাদ্ধ'কযকাল অপেক্ষা নিস্তেজ 
হইয়| চিরদিন মৃতকপ্প হইয়া রহিল! আমার জরন্ভীর্ণ কম্পমাঁন লেখ”: 
নীকে মিজ হস্তে আর একটিবারও ধারণ করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ 
করিতে পাঁরিলাম না! আমার একটি পরম বন্ধু একবার আক্ষেপ করিয়া 
বলেন, যাহার হস্ত পুস্তকালঙ্কারে অলঙ্ক,ত না হইয়] এক দণ্ড কাঁল অভীতত 
হইত না, এখন বৎসর বতনর ও যুখা যুশণন্তর তদ্বাতিরেকে অতিবাহিত 
হইয়া যাইতেছে! যোড়শ বা সপ্তদশ বৎসর বয়ংক্রমের সময়ে রীতিমত 
শিক্ষারস্ত* করিয়া, পঁইত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত না হইতেই, দুর্জয় রোখী- 
প্রভাঁবে চির দিনের মত অসমর্থ ও অকর্শগ্য হুইয়! পড়িলাম | যে সময়ে 
মনোষত করধ্য-সাধনের কেবল উদ্যোগ পাইতেছিলাম, সেই সময়ে চির- 
জীবনের মত গুঁক লঘু সকল কর্েই অক্ষম হইলাম | তদবধি আমাঁর বাস 
নারপ রৃক্ষ-বাটিকায় আর ন। পুষ্প না! ফল কিছুই উৎপন্ন হইবার অস্তাবনা 
রহিল না; শাখা পল্পবাদি সমস্ত শুষ্ক হইয়া গেল | কোথায় বা প্রকৃত 

প্রস্তাবে বিজ্ঞান-বিশেষের বিশেষরূপ অনুশীলন পূর্র্বক তদ্বিযয়ক অভি- 
নৰ তত্বানসন্ধান-চেফী। প', কোথায় বা ভূমণ্ডল অথব| তদীয় ভূরি ভাগ 
সন্দর্শন-বাঁসনায় এক এক বারে বন্ধবিধ বর্ধন্ব-নিবাস, শপ্রাচীন মানব-কীন্তি 
এবং অপুর্ব নৈসর্থিক সামগ্রী ও অদ্ভুভ নৈসর্মিক ব্যাপীরাদি-বিশিফ 
বিস্তৃত ভূখণ্ড পরিভ্র্ণ, কোথায় বা আপনাদের শারীরিক গু মাঁমমিক 
উত্তয় প্রক্কৃতির যুগপৎ সমোনদিমাধন-ব্রতে ব্রতী জ্বদেশীয় সম্পঙ্গায়- 
বিশেষ প্রবর্তনের অভিলাষ এবং কোথায় বা বিজ্ঞান, দর্শম ও ভারত- 
বায় পুরাৃত বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন ৪ গ্বদেশ্খ-অন্ম্ধীয় নানাপ্রকার 
হিভাহ মা রছিল! সকলই ঠম্টোর, হইয়া গেল! সকল ৃ  



 উপক্রসণিকা। ধস, 

জী' চিনি নিিভি কব ধিনবীসন্। : 
হত ঘি রব ই দুখী দ বন 

একটি ভূণানহুর উশ্খিত হইতে হইতে পদতলে পতিত হইলে যেরূপ 
হয়, আমি সেইরূপ হইয়াছি| এই ছুর্দববশতঃ না পুষ্পোদয় না ফলো- 
দয় ৯ হইল না| 

. আহমান্ অনু হন্ধন ঘি স্ম্ হি ঈ নন বী। 
ইউ নত্তমীবজম্ বারী নবীত্বন্। 
আমার হৃদয় রূপ উদ।নে অনেক রূপ সুখ-বাঁসন! ছিল! কিন্তু 
আমি কখনও মনের আহলাদোরুক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করি নাই| | 
. গ্ষন্রধীক্ বু হি জা জব ভ্বিক্নি ন ঘাযা। 
 জীঘি কিনিজী বব জানত লাতীকি লবী ভুল ॥ 
আদার এই হুদয়-কমল প্রস্কটিত হইতে পাইল না এইটি আক্ষেপের 

বিষয়! আমি কিছু দিনের মধ্যে ধুলিসার হইতে চলিয়াছি। 

সন ঈ্ববীষ্টি গাব নি সালাহ কর ভবম। 
ব্যাক জহ জিষ্ধলি জিজান্জী জী সস ]| 

আমি প্রথমেই বিন ছইলাম | কাঁহার নিকট আবেদন করিব | 
ভাগ্য-দোষেই দগ্ধ হইতেছি | | 

ভারতবর্ধীয় উপাঁসক-সপ্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত ন| হইডে 
হইতেই ইছাঁর একটি হর্ষ-বিষাদের ব্যাপার উপস্থিত হইয়। দিয়াছে 1 
১৮০০ আঠার শ শকে ত্রাহ্ষের। রামমোহন রায়ের স্মরণ-উদ্দেশে একটি 
সভ| করিধার বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া দেন| তাঁছার এক বশসর পূর্বে 
এই পুস্তকের মধ্যে প্রসঙ্গ ক্রমে তীহ্থাঁর সংক্রান্ত কয়েক পৃষ্ঠা লিখিত ও 
মুদ্রিত ছয়। তাহাতে ভীহ্াঁর গুণ-কীর্তন সহকারে ভীঙ্ছার প্রতি ভক্তি 
শুদ্ধ! ও কৃতজ্ঞতা প্রকীশ-উদ্দেশে তদীয় গাতিগুত আর ও সবিশেষ 

 জীবনবত্ীস্ত-রচনার্থ অনুরোধ করা হয়! হইবার সময়ে, 
. আমার পরমাত্বীয় জীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষাল ও. খিরিশচ্্র ঘোষাল 
বপন তাহা ধলা করেন করিবার সময়ে ক টানে দিক 

| মশার 2 বন শা ৃ রত 
: বাণ হাব এই ই সে কর মা জং বৃ করেন। যাহ ছে 



২৮০. ভাঁরতব্ধীঘ্র উপাদক-সম্পদায়। 

এরূপ আর্ত হয় যে, তীহারাসশ্রচজল সম্বরণ করিতে সমর্থ হন নাই| 

উক্ত সময়ে এই প্রবন্ধটি সর্ব সাঁধারণের খোচরহুইলে বিশেষ উপকার 

দর্শিবীর সন্ভাবনা! বিবেচনা করিয়া তাহার! এশকের ১৬ই পৌঁষের 

সোমগ্রকাশে তাহ! প্রকা শার্থ প্রেরণ করেন । সেই প্রবন্ধটি প্রকাশিত 

হইল, পাঠ করিয়া জন-সমাজে তাহার গুণ-গ্রাম ও পুণা-কীত্তির বিষয় 

সাঁতিশয় ওৎসুকা সহকারে আন্দোলিত হইতে লাগিল, উল্লিখিত 

বিষয়ে দমধিক উৎসীহু-বদ্ধি ও উক্ত সভায় অসাধারণ লোক-মমাগীম 

হুইল, রামমোহন রাঁয়ের গুগ-কীর্তন-উপলক্ষে এ প্রবন্ধটি আঁতিশয় 

আগ্রহ ও যখোচিত অনুরাগী প্রকাশ পূর্ববক পঠিত হুইল, শ্রবণ করিয়! 

শোতৃণণের ভক্তি শঙ্ছ। উচ্ছদমিত ও অশ্রাজল অনিবাঁধা হ্ঈর1 পড়িল & 

এবং উক্ত প্রবন্ধে লিখিত অভিপ্রায়ানুসারে সভাস্থ ভদ্রলোক সকলে 

রামমোছন রায়ের শ্রতিমু্তিসংস্থাপন ও সবিশেষ জীবন-রৃতরান্ত-প্রকা শার্থ 

উৎসাহিত ও কূত-সন্বপ্প হইলেন। হর্ধের বিষয় এই যে, কৌন সদাশয় 

ব্যক্তি অনতি-বিলদ্বে বাজী! ভাঁষায় উক্ত মহথাস্মার চরিত-বিষয়ক একখানি 

্রস্থ রচনা করিয়া প্রকাঁশ করিয়াছেন এবং অপর কোন তাদৃুশ হিতৈষী 

ব্যক্তি সবিশেষ অনুসন্ধান পুর্ক এ মহানুভব ভারত-বন্ধুর সবিজ্তর 

ভরীবন-রত্তান্ত সংগ্রহ করির প্রচার করিতে সমধিক ত্বান রহিরাছেম। 

বিষাদের বিষয় এই যে, প্রতিঘুত্ি-প্রতিষ্ঠার কোন সন্তাবনাই দেখিতেছি 

না । বুদ ব্যাপিয়া সে বিষয়ের অনুশীলন ও কল্পনাহয়। আদার 

পরমা্বীয় কোন কোন ব্যক্তি আমাকে লিখিয় পাঠান “এ 

বিষয়ের নিমিত্ত সর্বসাধারণের একটি সভা হইয়] রামমোহন রায়ের 

পাষাণময় প্রতিমুত্তি নির্শবীণের প্রস্তাব হইবে 11৮ অনেকানেক 

উৎসাহী ব্যক্তি উহসাঙ্ন সহকারে আমারে বলিয়া যান, রামমোহন 

রায়ের প্রতিমৃর্তি আপনার অভিগ্রারানুসারে বেন্টিক্ষ মহোদয়ের 

দক্ষিণ হন্তের দিকেই প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের সঙ্কপ্প | কিছু 

দিন পরে ব্রাঙ্মমনাজ হইতে সংবাদ পাই, অবিলগ্বেই এ বিষয়ের 

. অনুষ্ঠীন ও উদ্যোগ হইবে | একবার এই বিষয় সম্পাদনার্থ একটি 

_ ভা হয়, তাহার কার্যা-প্রণালীর নিয়ম নির্ধারিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন 

কর্মচারী নিযুক্ত হই়| এক এক জন ততৎসংক্রান্ত এক এক বিষয়ের 

ভার গ্রহণ, করেন এবং সভার স্বপ্তান্ত সর্ব নাধারণের শ্বোচর-করণার্থ 

সংবাদ পত্রে প্রকটিত হইয়া প্রদেশ মুরাশী কৃতজ্ঞ লোকের - অন্তঃ- 

করণে আশা-প্রবাহের সঞ্চরণ হইতে খাঁকে। কিন্তু আর খত্ও 

রঃ নন সম্ালোচক। ১২৮৫ মাল ১২ই মাষ। এ রর রিচ 

জী াজনারায়ণ বহু বারুর পথাদি। 



উপক্রমণিকা। ২৮১ 

মাই, চেউও নাই, বুঝি ইচ্ছাও নাই। সকগই ক্বপ্র-কপ্পিত ব্যপার 
হইল !_-লকলই খপুষ্প হইয়া গেল! | | 

এটি যদি একটি খ্যাত্যাপন্ন ইংরেজের প্রতিযুর্তি-নির্দীণের সঙ্কস্প 
হইত, তাহ হইলে কত নানাপদস্থ ভূম্যধিকারীর বিস্তৃত ভূসম্পত্তির 
উপস্বত্ব, কত রাজ্য-শৃন্য রাজোপাঁধিকের রাঁজন্ব-ভাগ, কত কর্ম- 
চারিত্ব-পদের বেতন-মুদ্রা। কত বাঁণিজা-বাৰসায়ের লাভাংশ 
ও কত কত অন্তমত স্বাধীন বৃত্তির আর়টঙ্ক মুহূর্তমাত্রে দাঁন-পুস্তকে 
অস্কিত ও অবিলম্ে একত্র রাশীরুত হইয়া! কার্ধ্য সাধন করিয়া! 
দিউ। অথব! রামমোছন রায়ের স্মরণচিহ্ নংস্থাঁপনার্থ যদি 
একটি সম্তরান্ত ইংরেজ উদ্যোগী হুইতেন, তাছা হইলেও কোন্ 
কালে ই! সম্পর হইয়া! যাইত। তদীয় অনুরাগ ও প্রমাদ-লাভ- 
প্রার্থনাতেই অক্েশে সমুদয় স্সিদ্ধ করিয়া] তুলিত। আমাদিগকে 
ধিক।--শত ধিক ।-সহজবার ধিক! এমন ছুর্দশাপন্ন হুইয়াও 
হিন্দু জাঁতির চিরস্থায়ী হইবার ইচ্ছা আছে! যখন আমার ম্বারে দ্বারে 
ভিক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই), তখন এরূপ ধিকার-উচ্চারণ ও জার্তনাদ- 
প্রকাশ করা শোভ! পায় না। কিন্তু আগ্নেয়খিরির অগ্নাৎপাত ও 
স্বলস্ত দাবানলের নুদীর্ঘ শিখ।-সমুদ্ধাম কে নিবারণ করিতে পারে? 
প্রচুর বারি-বর্ষণ না! হইলে, দাবানল আপন আধারকে ভম্দীভূত না 
করিয়! নিরন্ত হয় না| ভিক্ষা দূরে খাঁকুক, চে] দূরে থাঁকুক, বাঁকা- 
স্ফুরণেরও শক্তি নাই! পূর্বোক্ত পঁক্তি গুলি আঁমার চিতা-ভম্মের 
অন্তর্গত অগ্নি-ম্ফুলিঙ্গ বই আর কিছুই নয়! তাহাতে কুত্রাপি কিছু 
উত্নীহাঁনল উদ্দীপন করিলে, মৌভাগ্যের বিষয় হইত। উৎসাহ প্রদীপ্ত 
হুইল) ইতন্ততঃ তাহার উত্তাপও অনুভূত হুইল; কিন্তু তাল-পত্রের অগ্নি; 
প্রদীপ্ত হইয়াই নির্বাণ হুইয়। গ্নেল! সকলই আক্ষেপের বিষয়! 
মনস্তাঁপ ! মনম্তাপ ! মনস্তাপ ! অনেকে শৃশীল-প্রতিমা নির্মাণ করিয়া 
পুজ| করিবেন, তথাচ নিংহ-প্রতিযূর্তি-দর্শনে অনুরাগী ও উদ্যোগী 
হইবেন না| এদেশে যানব-প্রক্তির কি বিকৃতি ও বিপর্যযয়ই 
ঘটিয়াছে !_:৪ ইয়ুরোপ! ও আমেরিকা! একবার এদিকে নেত্র- 
পাত কর! যদি রামমোহন রায়ের স্বদেশীর-বর্খের কতদূর 

অধঃপাত পর্টিতে পারে, দেখিতে চাঁও, তবে'আমাদের প্রতি এক- 
বার দৃষ্টিপাত কর! উত্তম পদার্থ কিরূপে অধম হয়, উচ্চাশয় 
কিরূপে নীচাশয় হয় ও মনুষাদেছ কিরূপে অমানুষের আঁধার 
হয় তাহা একবার আর্মীদের প্রাতি নেত্রপাঁত করিয়! দৃষি কর! 



২৮২ ভাঁরতবীয় উপাসক-সন্দায়। 

পর্বত কিকপে গহ্বর" হয়, হীরক কিরূপে অঙ্গার হয় & জ্্লস্ত 
কাধ কিরূপে ভঙম্ম-রাশিডে পরিণত হয়, তান! একবার এই বর্ত" 
মান অকৃতদ্গ নরাধম জাতির প্রতি নেত্রপাত করিয়। দৃষ্টি কর!!! 

বালিগ্রামের শোভনোগ্যান| 
যকুমার দত 

১৮০৪ শকাক। ৮ই চৈহ্। | মা নুমার চর 



ভীরতবর্ষায় উপামক-মশ্রদায় 

"শাহী 

শৈব-সপ্প্রদায়। 

এই পুস্তকের গ্রথমতাগ্ে বৈষ্ব-সন্প্রদায়ের রৃততাস্ত 

নংক্গেপে বর্ণিত হইয়াছে । ভারতবর্ষে এ অম্প্রদাঁয় অতীব 

প্রবল; কিন্তু শৈব-মপ্প্রদায়ও সামান্য প্রবল ও তদ- 

পেক্ষায় অপ্প গ্রাচীনও নয়। 

শৈব-ধর্দ-প্রচারের যেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় 
ডাছাতে বোধ হয় শিবের উপাসনা! বিষ্ুর উপাঁমনার 
অপেক্ষায় কোন মতেই অগ্রাচীন হইবার বিষয় নয়! 
পৌরাণিক ধর্ষের খুত্রপাতেই শিব উপাঁননার আর্ত 
হয়। বেদ ও বৈদিক-ধর্মমাত্র-প্রতিপাঁদক শীস্ত ব্যতি- 

রেকে রামায়ণ মহাভারতাদ্ি অপরাঁপর মযুদায় শাস্তেই 

শিব-গ্রলঙ্গ এবং শিব ও শক্তির মাহাত্য বর্ণন আছে। 

শৃত্রকের কৃত মৃচ্ছকটিক এবং কবি কালিদাসের কৃত 
দভিজ্ঞানশকত্তল গ্রভৃতি গ্রস্থ পরায় সটরা্ছলিত অন্য 
অন্য সমুদয় মাহিত্যের অপেক্ষা গ্রাচীন। এ মকল 
গ্রন্থের মধ্যে তাহাদের সময়ে শৈব-ধর্ম-প্রচার থাকিবার 

বতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে । এমন কি, প্রথমেই 



২ ভারতবধীঁয় উপাসক-সপ্প্রদায়। 

শিব-সৎক্রীন্ত বিষয়ের প্রসঙ্গ সহকারে এ সকল নাটকের 

আর্ত হয়, এবং এ সমুদায়ের কোন কোন গ্রন্থে 
শিবের অষ্ট মূর্তি ও তীহার বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা 
প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সবিস্তর বর্ণনা আছে *%। কালি- 
দাস-প্রণীত কুমারসত্ভব কেবল শিব-ছুর্গীরই লীলা-কথন 

ও গুণ-কীর্তন মাত্র। 

প্রামাণিক ইতিহাস ও অন্য অন্য সম্ভবপর কথা-প্রমা- 

ণেও শিব-পৃজার প্রাচীনত্ব  সুন্দররূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। | 
পাশ আপ 

পেশি পাশপাশি এপাশ সাপ 

ক দান নী লীত্রক্ষযন্তষ্য ন্বঘত্ত: হয়ালাম্ত্তীদন: | 

টীমুজন্বনা অল বিহু শি হাজন ॥ 

ব্রক্জন্ধতিজ্ক নানহী | 

গৌরীর বিদ্যল্লেখ। সদৃশ তুঞ্জ-লতায় শোভিত যে, মহ্হীদেবের 
শ্যামবর্ণ জলদ-তুল্য কঠদেশ, তা তোমাদিগকে রক্ষী ককক। 

হঘাছি মাম্ু যিভঘি লাক্কীরা 
ঈগ্হ্য আবিহ্য ঘিল্বীলৃত্ঘ্ । 
দ্ক্সীঘ মিজীত্য ানাক্ষিত্বযত 

স্বজ্ম' ঘি ঘজ্লীঘব জা (1)। 
জ্বক্জজতিন্দ সঅলাত্ঃ | 

এই যে বালা! তোমাকে কেশাকর্ষণপূর্ববক ধত করা হইল। এখন 

রোঁদন কর, চীৎকার কর, এবৎ উচ্গৈঃম্বর শঙ্তুঃঠ শিখ শঙ্কর, 

ব। ঈশ্বরকে আহ্বান কর | 
পেস? পি পিপিপি পাগলা 28559745751 রি নির়ার়োর রানার 

(9 এই প্রারুত শ্লোকের সংস্কৃত অনুবাদ যথা 
দানি শাযা শিতঘি ব্তীঝা 

ঈ্ষস নারদ খ্িহীহপ্ুছ | 

স্ন্দাম নিদ্দীষঘ াঘাঘিশ্ববত 
জজ মিত্র সৃন্তলীম্মহ তা ॥ 



শৈব-সম্্রদায়। তু 

মুসলমানেরা যে সময়ে ভারতবর্ষ অধিকাঁর করেন, সে 

সময়ের হিন্দুধর্ম অনেকাংশে প্রায় এক্ষণকার মতই ছিল। 
১০২৪ দশ শত চব্বিশ খ্ব্টীন্দে সুলতান মামুদ মোমনাঁথ 

নামক শিব ও তদীয় মন্দিরের যেরূপ বিষম ভুরবস্থা উপ- 

স্থিত করেন, তাহা সুশিক্ষিত লোকের মধ্যে কাঁহাঁরও অবি- 

দিত নাই। উহারও কত শতাব্দী পূর্বে যে শিবের উপাসনা 

বহুলরূপ প্রচলিত ছিল নেই সেই সময়ের শিপ্প-লিপিস্চ ও 
প্রচলিত মুদ্রায় শিবনাম ও শিবরূপের সন্নিবেশে তাহা 

অসংশয়িতরূপে সপ্রমাণ করিয়] রাখিয়াছে +। খৃষ্টাব্দের 
অষ্টম শতাব্দীর শেষে অথব1! নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 

শ্রীমান্ শঙ্করাচার্া স্বীয় মত-প্রচারে প্ররত্ত থাকেন। তাহার 

সব আমন্দগিরি স্বকৃত শঙ্করদিখিজয়ে সে সময়ের 

আা সৃষ্টি ভ্্যাা ন্মা বঙ্কনি নিঘিস্ঞন তা রি ত্র ্বীলী 

মু জান নিঅন্ন: স্মনিজিসঅব্ব্যা আক্জিলা ন্বা নিজ্ব্ূ। 

বালাক্ত: ববল্রন্বীলদজনিতিনি অত্র দাব্যিল: সাব্ন্ন: 
সন্পন্বানি' দধকাবুলিহতন্ত নঙালিহভানিবীঘত ॥ 

অনিস্মানগন্ন্নবন্ । 

জল, অগ্নি, জমান, ন্থর্য্য। চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, এবং বাজ 

এই প্রত্যক্ষ অফ-সুর্তি-বিশিষ্ট মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তোমাদিশ্ীকে 

রক্ষা ককন | 

* অর্থাৎ খোদিত লিপি | 
পন. নু. ডা150১5 &েপিএএক 400010093 4881560 11056210709) 

৫০001021501 0)0 451,010 80010 01 139002]5 )0010)]5 ০0£11)9 

10781 4১582119 ৪০০1960 ০ 01702 13000200010 179100 ইতা দি 

গ্রন্থ দেখিলে এই বিষয়ের বহুতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া! যাইবে | 



৪ ভাঁরতবর্ধীয় উপাঁনক-সম্প্রদায় 

প্রচলিত শিবাদি প্রায় সযুদায় পৌরাণিক দেবতার উপা- 
সনার বিষয় সুস্পষ্ট বর্ণন করেন। 

মেওয়ারের পশ্চিম তাগে শিরোহি প্রদেশের অর্বদ- 

পর্বত শিব-মন্দিরে খচিত রহিয়াছে । তাহাতে কতকগুলি 

শিপ্প-লিপি খোদিত আছে । তন্মধ্যে সন্ব৭২৭ সাত শত 
সাতাইশ অবধি ১৮৭৭ আঠাঁর শত সাতাত্তর পর্য্যন্ত অর্থৎ 

৬৭১ খুঁক্টান্দ অবধি ১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১১৫০ এগার 

শত পঞ্চাশ বসরের অনেক লিপিতে শৈব-ধর্মীবলম্বী 
অনেকানেক নৃপতি প্রভৃতির বিবরণ আছে ঞ্চ। 

স্পা পাপ শাপলা শশী আশিসপিপত পপি ১৫. পপি) : পেশি ৯ ৩০ 

* যেষে বৎসরে ষেষে রাজাদির সময়ে এ শিষ্প-লিপি সমুদয় 

প্রস্তুত হয় তাঁহার বিবরণ | 

সম্বৎ খান্দ যেষে রাজাদিরসষয়ে লেখা হয়| 
৭২৭ ৬৭১ 

১২৬৫ ১২০৯ ভীম 

১৩৪২ ১২৮৩ তেজসিংহু 

১৩৪২ ১২৮৬ সমর নিংহ 

১৩৭৭ ১৩২১ লৃন্ধগীর 

১৩৮৭ ১৩৩১ তেজ সিংহ 

১৩৯৪ ১৩৩৮ কহ্ুর দেব 

১৪৬৪ ১৪০৮ রবেল 

১৪৬৮ ১৪১২ 

১৫২৩ ১৪৬৭ 

১৫২৪ ১৪৬৮ 

১৬৩৩ ১৫৭৭ মানদিংহ 

. ১৬৪৯ ১৫৯৩ স্ুরতন 

১৭৯২ ১৭৩৬ 



শৈব-সন্প্রদায় | ৫ 

চীন-দেশীয় তীর্থ-যাত্রীরাও এবিষয়ের সাক্ষ্য দান 
করিয়া গিয়াছেন। খ্ুষ্টীবের ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 

হিউএন্ থজঙ্গ নামে এক জন সুপণ্তিত চীন, তীর্ঘভ্রমণ 
উদ্দেশে, ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাহার সাঁবশেষ 

বৃতীস্ত চীন ভাষায় লিখিত আছে, এবং কিছু দিন হইল; 
ইয়ুরৌপে নীত হইয়া স্তানিস্ল! জুলিএ' নামক ফরাসী 
পণ্ডিত কর্তৃক ফরাঁমী ভাষায় অন্থুবাদিত হয় | এ চীন- 
দেশীয় ্থ কাঁশী, কান্যকুজ, করাচী, মাঁলোয়ার,গান্ধাঁর 
অর্থাৎ কান্দাছার প্রভৃতি বিবিধ স্থানে শিব ও শিব-মন্দির 
দর্শন করেন এবং তাহার মধ্যে কয়েক স্থানে পাশুপত 

নামক বিভুতি-সংযুক্ত শৈব-সম্প্রদায়ী লোক দেখিতে 
পান। তিনি কানীধামে নিয়া সুন্দর সুন্দর কুড়িটি মন্দির ও 
একটি সর্বাবয়ব-সম্পন্ন শিব-মুর্তি দর্শন করেন। এ মূর্তিটি 
পিতলময় ও ন্থযুনাধিক ছয়ষট্টি হাঁত দীর্ঘ । চীন পণ্ডিত 

লেখেন, এ শিব-মুর্তি দেখিতে অতীব গাত্তীর্য-শ্বালী এবং 
দেখিলে, অদ্যাপি জীবিত বোধ হুইয়া যুগপৎ ভয় ও 
ভক্তি উপ্ছিত ছয় । তিনি তথায় ভস্মারত-কলেবর 

পিপি পিপাপপীসিপাপপপিপিপি শি 

 অঙ্বৎ (খন যে যেরাজাদির সময়ে লেখ। হয়| 
১৮১৯ ১৭৫৩ হতেহু মিংহ 

১৮৬০ ১৮০৪ 

১৮৭৩ ১৮১৭ 

১৮৭৫ ১৮১৯ মেওমিংহ 

১৮৭৭ ১৮২১ 

* তিনি তীর্ঘ ভ্রমণ করিয়া ৬৪৫ ছয়শত পঁয়তালিশশ ধুকে 
স্বদেশে ফিরিয়া যান| 



৬ ভাঁরতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদ্ণায় । 

পাশুপত, বিবজ্ক জটাধারী নিগ্রন্থ ও অন্য অন্য শৈব- 
সম্প্রদায় দি করেন। তিনি স্থান-বিশেষে শিব-শক্তির 
উপাসনাও প্রচলিত দেখিয়া যান। অযোধ্যা হুইতে 
গজ দিয়! পুর্বযুখে আনিতে আনিতে হুর্ণীভক্ত দন্যুগনণ- 
কর্তৃক আক্রান্ত ছন। তাহার! প্রতিবসর একটি করিয়া 
নরবলি দিত এবং সেবার এ চীন-দেশীয় বৌদ্ধ তীর্থ- 

যাত্রীকে বলি দিবে স্থির করিয়াছিল 7 কিন্তু হন! একটি 

ঝড় উপস্থিত হওয়াতে, তাহার! ভীত হইয়া সে সঙ্কণ্প 

পরিত্যাগ করে। 

উল্লিখিত চীন-দেশীয় তীর্থ-যাত্রীর ভারতবর্ষ-ভ্রমণের 
কিঞ্চিদিধিক অর্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে জ্যোতির্বিদ বরাঁহমিহির 
প্রাহ্ভৃতি হন %। তিনি এক খানি গ্রন্থে সে সময়ের 
হিন্দু ধর্শোর অবস্থা বর্ণন করিয়া যান এবং এক জন 
আরবীয় গ্রন্থকার মেই বিষয়টি অন্ুবাঁদ করিয়া রাখেন । 
তাহাতে কেবল শ্শ্রীক্ুষ্ণের উপামনার কিছু উল্লেখ 

নাই, তত্তিন্ন শিবাদি ও অন্য অন্য পৌরাণিক দেবতার 
আরাধন। সে সময়ে প্রায় এক্ষণকার মতই প্রচলিত ছিল 

বলিয়। বর্ণিত আছে । 

বচ্ছকটিক নাটকে যেরূপ প্রাচীন আচার ব্যবহার ও 
বৌদ্ধধর্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব বর্ণিত রহিয়াছে, তাহাতে 

সপ পপ টপ আপা পপ পপ পা 

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সপ্প্রদায়ের প্রথম ভাগের উপক্রমণিকার 
৫২ পৃষ্ঠা দেখ । 
পণ 0218) /১51200010) 10199 ড1]]) 1০ 90110) 09০192 1846, 

3,505, 
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ও খানি সাহিত্য-শাস্ত্রের মধ্যে একখানি অতি প্রাচীন 

পুস্তক ন1 হইয়া যাঁয় না। উহার রচনা-কাঁল নিশ্চিত নিরূপণ 
কর] স্বকঠিন, তবে উহ খুঁীব্দের প্রথম ছুই তিন শতা- 
বদীর অপেক্ষায় যে ইদানীন্তন নয় একথ1 অক্লেশেই বলিতে 

পাঁরা যায় ক । এ গ্রন্থে নানক নামে একরপ স্বর্ণ-মুদ্রীর 
উল্লেখ আঁছে ; উনার কাকার এঁ যুদ্রাকে শিবরূপাঙ্কিত 
মুদ্রা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

* মুচ্ছকটিক নাটক শুদ্রক রাঁজার প্রণীত বলিয়। লিখিত আছে ; 

কিন্ত উহ! তীহার নিজের কৃত কি তাহার অনুমত্যনুনারে কোঁন 

পণ্ডিত কতৃক বিরচিত তাহা বল। যা ন। (১) বাছা হউক, উহার 
সময়-নিরপণ-বিষয়ে উভয়েই তুল্য । 

স্কন্দপুরাঁণের কুমারিকাখণ্ডে লিখিত আছে, শুত্রক র'জী কলি- 

গতাব্দের ৩২৯০ তিন ছাঁজার ছুই শত নব্বই অব্দে রাঁজ্য শাসন করেন! 

তাহ! হইলে তীহা'র সময়ের মৃচ্ছক্টিক ১৯০ এক শত নব্বই হীষ্টাব্ে 
রচিত বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। দক্ষিণাপথে এরূপ আধ্যান 
বিগ্কমীন আছেঃ যে তিনি চন্দ্র গুপ্তের পর ও বিকুমাদিত্যের পূর্ধে 

রাঁজদ্ব লাভ করেন । কিন্তু খুফাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে কেনরকী নাঁমে 
একটি অসভ্য রাজ। সিদ্ধু নদের পশ্চিম প্রদেশের রাজ ছন ১ উহাঁর 
প্রচলিত মুদ্রার উপর নানা এই শব্দটি অস্কিত আছে। যদি এ 
পুস্তকে উল্লিখিত নানক এ নানাশব্দ হইতে নিষ্পন্ন ছইয়! খাঁকে ভাহ। 
হইলে উহ্ধাকে খ্বক্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বতন গ্রন্থ বলিয়] 
বিবেচন। করিতে পারা যায় না1-. 2, 11501509810 01 

পিসী শাপিপশািসিপাশাবাশিশী 

(১) রাজ] বা ধনাঢ্য লোকের সহাক়্তা ক্রমে পণ্ডিত বিশেষ কর্তৃক লিখিত 

পুস্তকের এ রাঁজাদির প্রণীভ বলিয়! প্রকাশিত হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব ও নিতান্ত 

বিরল নয় | সম্প্রতিও বত কাঁলীপ্রসন্ম লিহহের ব্যয়ে ও যত্তে পণ্ডিতগণ কর্তৃক 

অনুবাদিত মহাভারত এ সিংহবাঁবুর অন্থবাদিত বলিয়া প্রচারিত হইয়াঁছে। 



৮ ভাঁরতবধীয় উপাঁসক-সম্প্রদাঁয় | 

, লানন্ন্ব্যন্সালজঘিজ্সা ৷ 

তলা! । 

তীজ্া-হি্বার্জততালান্মীদিন্জানহ্ নাতনী । 

শিবরপাঁঙ্কিত মুদ্রাপস্থারী কামের তীড়নী | 

কান্যকুক্জের গুপ্ত উপাধিধারী নৃপতি-বংশীয়েরা 

খৃষ্টানদের দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাক্তত্ব করিতে আর্ত 
করেন। তীহারা শিব-তক্ত ছিলেন৷ তীহাদের কর্তৃক 

প্রচলিত ুদ্রাসমুছে শিবের বৃষ, ব্রিশূলঃ শিব-শক্তি 

নিংহবাহিনী প্রভৃতির প্রতিরপ অঙ্কিত আছে এবং 

খৃষ্টাদের চতুর্থ শতাব্দী ও তাহার উত্তর কালে সৌরাফ্ীয় 
রাজাদের যুদ্রীতেও বৃষাদি শিব-সৎক্রাস্ত বস্তুর আকার 

বিদ্যমান রহিয়াছে ক | 

খষটাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে এরিয়ান্ নামক এক 

জন গ্রীক গ্রস্থকীর ভারতবর্ষ লন্বন্ধীয় অনেকানেক বিষয়ের 

বিবরণ করেন। তিনি কন্যাকুমারীর নাম কুমার লিখিয়া 

কহিয়াঁছেন, এক দেবীর নাঁষে এই স্থানের নীম-করণ হই- 
য়াছে। এ ্ রসথকারের সময়ে সে স্থানে এ দেবীর এক খানি 

1. পন পপ পালা পপ পা 

019 717059) ৮0] 1, গৃগ০ 11000390580 85 [0]. 2 & 

8 5200 0909, &00002১ 05 26ক% 

* জাত ঠ00009১/ নু, নু. 05০০, 1841) 10, 418 

422) 42) 427, 407, 110) 412) ৭ £15, 

বস পপি পন? চালিত পদালাশপিশশ ০ 
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প্রতিমূর্তি ছিল। ছুর্ধার একটি নাঁম কুমারী ; তীহার মুর্ভি- 
বিশেষ অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান আছে পু 

এক্ষণে যে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের বিংশ শতাব্দী 
চলিতেছে, অর্থাৎ যিনি খৃষ্টাব্দের স্থ্যনীধিক ৫৬ বৎসর 
পৃবের্ব নিজ সম্বৎ প্রচলিত করেন, তাহার সংক্রান্ত সমুদয় 
আখ্যান-মধ্যেই শিব ও শিব-শক্তির ভুরি ভুরি প্রসঙ্গ 
সন্নিবেশিত আছে । 

শক, জাট, হুণ প্রভৃতি অসভ্য জাতীয়ের! খুঁটাবের 

কিছু কাঁল পুর্ব্ব হইতে ৫ পঞ্চম অথবা ৬ ষষ্ঠ শতাব্দী 
পর্ধ্যস্ত সিন্ধু নদের পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া থাকে। 
তাছাদের মধ্যে প্রথমকার কতকগুলি নৃপতি অগ্নি-উপা- 
সনার সহিত হিন্দু-দেবতাদের উপাসন' প্রবর্তিত করেন। 
তাহাদের মুদ্রা-সমুছে শিবের বৃষ ও ত্রিশূল এবং অর্ধা- 
নারীশ্বর প্রভৃতির আকার অক্কিত আছে +। 

খবৰ আরস্তের পু্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক সম্রাট 
আলেকজণ্ডার দিপ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করেন ও মিগীস্থিনীন ঞ নামে একজন গ্রীক, মহারাজ 

৯ কিন্ত এ দেবী শিব-শক্তি কি বিষু-শক্তি, এরিয়ীনের পুস্তকে 

তা্ছার কিছু নির্দেশ নাই। তবে উহ্নার বনুকীল পূর্বর্বাবধি যে এ 
অঞ্চলে শিবের উপাঁসন। প্রচলিত ছিল তাার অন্তান্ত অনেক প্রমাণ 
প্রাণ্ত ছওয়] যায়! | 

প 4১008 209008 5 চ ঘর আম5০৪৯ 18815 0350, 
851) 852) 853, 854) 855) 856, 859, 861) 868, 86১, 866, 871, 
878, 877১ 878, 879, 580১ 439 %0০ 440, 

কট আনেখ্জণডার ধানের ৩২৭ তিন শত সাতাশ বৎসর 
র এ চ, | ্ 



১৩ ভারতবর্ধীয় উপাঁসক-সম্প্রদাঁয় । 

চজ্ গুপ্তের সভায় দুত-ম্বরূপে ডিপস্থিত হন । এ সময়ে 
তাহার! ও তাহাদের সমভিব্যাহাঁরী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা হিন্দব- 
দের আচার ব্যবহার ধর্্াদি যেরূপ দর্শন করেন, শ্রীস- 
দেশীয় বন্থৃতর গ্রস্থকারদিগের পুস্তকে তাহার পবিস্তর 
বৃত্তান্ত বিনিবেশিত আছে। ভীহারা লিখেন, হিন্দুরা 
বেকস্ ও হর্কিউলিস্নামক ছুই দেবতার বন্থপ্রকার উপাসনা 
করিয়া থাকেন । কিন্তু এই ছুইটি দেবতা গ্রীকদের উপাস্ত, 
হিন্দুদের নয়। বোধ হয়, ছারা হিম্দুদিগের যে দুইটি দেব- 
তাকে আপনাদের বেকস, ও হর্কিউলিস, দেবতার সদৃশ 
জ্ঞান করিয়া ছিলেন, তীহাঁদিগকেই এ ছুই নাম দিয়া গিয়া" 
ছেনক্। ভারতবর্ষীয় মহাদেবের ন্যায় শ্ীস-দেশীয় বেকস্ 
দেবেরও লিজ-পুজা বিস্তুতরূপে প্রচলিত ছিল। অতএব 
গ্রীকেরা মহাঁদেবকেই বেকস্ দেব বলিয়া উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন এ কথা সর্বতোভাবে অন্থুমাঁন-সিদ্ধ বা নিতাস্ত 
সস্ভাবিত বলিতে পারা ধায়। 

ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে পাণ্য ও চোল নামে ছুইটি 
সম্ৃদ্ধি-সম্পন্্ রাজ্য ছিল। স্ট্বে নামক গ্রীকপগ্রস্থকার 
লিখিয়। গিয়াছেন, পাগ্য-রাঁজ্যের এক জন নৃপতি অগস- 
টস নামক ভূবন-বিখ্যাভ রোঁমক সম্রাটের সমীপে দূত 
পূর্ব ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন | মিশীক্ছিনীস সিলিউকস নাই- 
কেটার নামক গ্রীক নরপতির দূত। এ রাজ খ্ুষ্টান্দের ৩১২ তিন 
শত বার বৎসর পূর্বে রাজ-পদে অধিরঢ় ছইয় খঁফীন্দের ছুই শত 
আমী বৎসর পুর্বে প্রাণ ভ্যাঙ করেন | 
৯ 00808500008 06009 7০521818800 3901967 %০1) ]]]. 87009 
80 1০008 71521280790 ০] 1, 097, [1 900 ঘ দেখ। 
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প্রেরণ করেন। এইরূপ বিবেচিত হইয়াছে যে, এঁ পাও্য 
রাজ্য খ্ব, পূ, ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে পাণ্য নামক 

এক জন অযৌধ্যা-নিবাঁসী কষি-জীবী কর্তৃক সংস্থাপিত ছয় 
এবং খ্ব+ পৃঃ ৩৫০ তিন শত পঞ্চাশ বৎসরের পরে ও ২১৪ 

ছুই শত চৌদ্দ খানের পুর্ব চোল রাজ্যের সহিত 
ংযুক্ত হুইয়া যায়। এ উভয় রাজ্যের প্রথমকাঁর ভূ- 

পতিরা শিব-স্থাঁপক ও.অত্যন্ত শিব-ভক্ত বলিয়1 কীর্তিত 

হইয়াছেন *। 

আলেগ্জগ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণের দুইশত বৎসর 
পূর্বে শীক্য মুনি বৌদ্ধ-ধর্ধ্ম গ্রকাশ করেন। বৌদ্ধদিগের 
সুত্র নামক প্রাচীন শাস্তে ও অন্য অন্য বিবিধ গ্রন্থে বুদ্ধ 

দেবের চরিতক্্র্ণনার মধ্যে শিব, ব্রদ্ষাঃ নারায়ণ প্রতৃতি 
পৌরাণিক দেবগণের নানাবিধ সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ আছে। 
বুদ্ধ-দেবের সময়ে হিম্দু-সমাজে এ সমস্ত দেবতার উপাসনা 
গ্রচলিত ছিল, উক্ত গ্রন্থকারের। ইহা বিশ্বাস করিতেন 

ও ব্যক্ত করিয়! লিখিয়াও শিয়াছেন। শাক্যসিংহের মৃত্যুর 
পরে ঝৌদ্ধ-খধর্মাবলম্বী প্রধান প্রধান ব্যক্তির পর পর তিনষ্টী 
মভ! হয় এবং তাহাতে তিন প্রকার শাস্ত্র নিরূপিত হয়; 

* (1. 1[0710155 70512172001) 200 ডিনার 00৩ 119,05071219 

11920850015 00) 19) 191 &০. 7.2. 50075 050090219 
00119060009 100. 14৮1 200 [১২ ৮1-5641 80৭ 1078] 51806 

990665+8 ৭ ০০]88]) ৬০]. 85 000). 202-219. 

প'ঁশীক্যমুনি খ্ৃডীবের ৫৪৩ বৎনর পূর্বে প্রাণ ত্যাগ করেন এইরূপ 
গুনিদ্ধ আছে, কিন্তু জমান্ ম। মূলীরের মতে খবঃ পৃঃ ৪৭৭ বৎসরে এ 
ঘটন। হয়। 47001906 97081016 14169786079) 1889১ 798০ 298. 
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সুত্র, বিনয় ও অভিধর্্ম | তাহার প্রাণ-ত্যাের অত্যপ্প 

দিন পরেই প্রথম সভার অধিবেশন হইয়া সুত্র নামক 

বৌদ্বশীস্ত্র সংঙ্কলিত হয়। অতএব বৌদ্ধদিগের এ 

শী স্তর সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন। এমন কিতীহারা বিশ্বীস করেনঃ 

বুদ্ধ-দেবের নিজের কথাই ত
াহাতে সন্বিবেশিত আছে 

। এ 

শীস্থের রচনা যেরূপ সর
ল ও তাঁৎপধ্যার্থ ষে প্রকার সহ

জ, 

তাহা কোন অংশেই এঁ অতিপ্রায়ে
র বিরোধী নছে। ইহা 

হইলে খৃষ্টীব্ের প্রায় ছয় শত বৎস
র পুর্বে শিবের উপাসন। 

প্রকাশিত ও প্রচলিত ছিল বলিতে হয়স্চ। 

অশোক ও জলোক নামে কাশ্মীর-রাজ্যের হুইটা 

রাঁজ। ছিলেন । শ্রীমীন্ হু. হ. উ
ইলমনের অবলম্থিত বিচার- 

পদ্ধতি অনুসারে স্ুল রূপ গ্ণন। করিয়! দেখিলে, তীছারা 

খু, পু) ষষ্ঠ বা সপ্তম শতীবীতে বিদ্যমান ছিলেন বলিতে 

হয়। তীহার' উভয়েই অত্যন্ত শিব-ভক্ত বলিয়া কীর্তি 

হুইয়াছেন। বকুনি । 

লহ ব্বল্সাণিহী হান্স: সনিষ্থা স্ব্নহানবল্। 
রাঁজভরঙ্গিনশী ১ তয়ঙ্গ। 

বিজয়েশ্বর। নন্দীশ ও ক্ষেএ জ্যেক্েশ শিবের অর্চনীয় দেই 

সত্যবাদী (জলেক) রাঁজা সতত প্রতিজ্ঞারঢ় ছিলেন। 

কেবল রাঁজতরঙ্গিনীর এরেই বচন এ বিষয়ের একমাত্র 

গ্রমীণ | কিন্তু এ কথা বলিতে পারাযাঁয় যে? যদ্দি ভারভ- 

080
085

168
82 

% [00০45080
 97১17196079 0 [53001900 ঢথঘ ঘত টিআা 

7000 ঢা), 191-
199, 
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বর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে খু, পু, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে শিবের 
আরাধন! প্রচারিত হইয়। থাকে, তাহা হইলে উহার উত্তর 
খণ্ডে এ সময়ে এ ধর্দা প্রচলিত থাকা সর্বতোভাবেই 
সঙ্গত, তাহার সন্দেহ নাই। উল্লিখিত গ্রন্থে উহারও 
পূর্ব্বে কাশ্মীর-প্রদেশে শৈব-ধর্ বিদ্যমান ছিল বলিয়া 
বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু তাহা প্রমাণীত্তর দ্বারা সিদ্ধ না 

হইলে নিশ্চিত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারেনা । এ 
ধর্ের বয়ঃক্রমের বিষয় বিচার করিতে করিতে এত দূরে 
উপনীত হুইব প্রথমে মনে করি নাই। 

শৈবধর্ধা যেমন হিন্দুদের প্রতিমূর্তি-পুজার প্রারস্ত- 

কাঁলেই প্রকাশিত হয় তেমনি আবার ভারতবর্ষের 
নীম! অতিক্রম করিয়! বহু দূর পর্য্যন্ত নানা দেশে ব্যাপ্ত 
হইয়াও যাঁয়। বেলুচীস্থানের অন্তর্গত হিঙ্জলাজ হিন্দু 
দের একটী তীর্থ-স্থান ; শৈব ও শীক্ত-সম্প্রদাঁয়ী তীর্থ- 
যাত্রীর অদ্যাপি তথায় গমন করিয়া থাকেন । পুর্ব কালে 

হিন্দুদের যে দেশ দেশান্তর গমনাগরমনের প্রথা প্রচলিত 
ছিল+ বেদ, স্মতি' পুরাঁণ, ইতিহাস, সাহিত্য প্রতৃতি প্রায় 
সমুদায় সংস্কৃত শাস্তেই ইহার ভূরি ভুরি প্রমাণ বিদ্যমান 
আছে। তীহার] ভারত সমুদ্র অতিক্রম পৃর্র্কক বাঁশি ও 
যবদ্ধীপে গিয়া হিন্দু-শীস্ত হিন্দু-ধর্্ম ও বিশেষতঃ শিবের 
উপাসন: প্রচার করেন । 

এঁ যবদ্ীপে ইদানীৎ মুললমান-ধর্শ প্রচলিত আছে 
বটে, কিন্তু পূর্বে যে তথায় হিন্দু-ধর্্ম প্রচারিত ছিল, 
তাহার ভুরি ভুরি অখণ্ড নিদর্শন অদ্যাপি দেখিতে 
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পাওয়া যায়। তথায় প্রন্বনন নামে একটা স্থান আছে, 
তাহার কোন কোন স্থলে ছুই শত অপেক্ষা অধিক সংখ্যক 
দেব-মন্দির এবং শিব, ছুর্গা, গণেশ, আুরধ্য প্রভৃতির 
পাঁষাণময় ও পিত্লময় প্রতিমূর্তি অদ্যাপি বিদ্যমান 
রহিয়াছে । যুনলমান হইয়াও অনেকে সেই সকল দেব- 
প্রতিমূর্তিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিত শুন! গিয়াছে সক । 

এ যবদ্বীপে ফে সময়ে বৌদ্ধ-ধর্শ প্রবল হইয়া উঠে, তখন 
তথাঁকার কতকগুলি হিন্দু বালি নামক এ্রেকটি নিকটস্থ 

ক্ষুদ্র দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লয়। তাহারা আজ পর্যন্ত 

নেই স্থানে অবস্থিত থাকিয়া হিন্দ্র-ধর্থের যথাবিধি অন্থু- 
ষ্ান করিয়া আমিতেছে। তাহারা প্রাচীন হিন্দুদের 
ন্যায় চারি বর্ণে বিভক্ত 7 ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। 
ব্রহ্মার মুর্খ হইতে ব্রাক্ষণ, বক্ষ হইতে ক্ষত্রিয়, নাভির 
অধোভাগ হুইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শৃদ্র বর্ণ উৎপন্ন 
হইয়াছে এ কথাটাও তথায় প্রচলিত আছে। সেখানে 
চাপ্ডালবর্ণও "' দৃষ্ট হইয়া! থাকে ; তাহার) গ্রামের প্রান্ত 
ভাঁগে বাস করে এবং চর্ম ও মদির| ব্যবপায় প্রতভৃতি 

হীন-রত্তি দ্বার! মংলার নির্বাহ করিয়। থাঁকে। 

* এক ধর্মকে আশ্রয় করিয়। অন্য ধর্মে বিশ্বীন করা অজ্ঞাঁনীর 

পক্ষে আশ্চর্য নয়। এদেশস্থ অনেক ব্যক্তি শীক্ত বা বৈষ্ণব হইয়! 

মুলমানের দেবতাকে সর্বশক্তিমান বলিয়া মানেন ও রোগ-শাস্তিঃ 

ধন-প্রান্তি বা অন্য প্রকার শুভ লাভের উদ্দেশে মান্সিক করেন 

এবং যুসলমান-ধর্ষোচিত অন্ত অন্য বাবহারও করিয়া থাকেন | 

শঁ তাছার। সেখানে চাণ্ডাল নামেই খ্যাত আছে। 
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এ বালি দ্বীপে অদ্যাপি হিম্দু রাজারা রাঁজত্ব করেন 
এবং হিন্দদিগের পূর্ববকাঁলীন রাজনীতি অন্থুসারে ব্রাঙ্গ- 
গের! বিচারকের কাঁধ্য করিয়। থাকেন । তবে ব্রাঙ্গণ 

প্রাড়বিবাকের সঙ্গ্যা অধিক নয়; অন্য অন্য অনেক 

বর্ণকেও বিচারকের পদ দেওয়] হইয়া থাঁকেন্চ। 
তথাকার ব্রাঙ্মণের। নিরামিষ-ভোজী ; মৎন্য মাংস 

পরিত্যাগ পূর্বক কেবল যব, গুল ও ফল-মুলাদি তক্ষণ 

করিয়? শরীর রক্ষা করেন । তথায় শব-দাহ ও সহ- 

মরণের রীতিও প্রচলিত আছে। ভাধ্যা যদি স্বামীর 

চিতারোহণ করে, তবে মে দেশের ভাষায় তাহাকে 
“সত্য? বলে। আর উপপত্তী বা দাসী অথব1 পরি- 
বারস্থ অন্য কোন স্ত্রীলৌক সহয়তা হইলে তাহাকে 
« বেল? বলিয়া থাকে । তথায় উদ্বাহ বিষয়ে এদেশীয় 
স্মৃতি-শাস্ত্বের ব্যবস্থান্থগত অন্ুলোম ও বিলোমের 

বিষয় বিবেচনা কর প্রচলিত আছে। উৎকৃষ্ট বর্ণের 

লোকে নিকুষ বর্ণের আ্ীলোককে বিবাহ করিতে পারে, 

কিন্তু নিকৃষ্ট বর্ণের লোঁকে উৎরুষ্ট বর্ণের কন্যা-গ্রহণে 

অধিকারী নয়। 

এ দেশের সংস্কৃত ভাষার ন্যায় তথাকার কবি নাঁমক 

ভাষা! অতিশয় শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয় ; তীহাতেই তথা- 
কার অধিধ।ংশ গ্রন্থ লিখিত হয়। দক্ষিণাপধের আদিম 

নিবাসীদিগের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ মিলিত হুইয়! যেমন 
৮৮০ -০৮প পানা পপ প 

্ বালির ন্যায় লম্বক দ্বীপও হিন্দু রাজার অধীন এবং সেখানেও 
প্রাড়বিবীকীদির এরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। 
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দ্রাবিড়াদি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই রূপ, যবদ্ীপের 
ভাঁষায় বিভক্জি-শৃন্য সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হুইয়! করবি 

ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে । তথাকাঁর বর্ণাবলীও ভারত- 

বর্ধাীয় দেবনাগর অথবা বৌদ্ধদিগের প্রাচীন পালি অক্ষর 

হইতে উৎপন্ন । ফলতঃ কেবল বাঁলিদ্বীপে কেন, এ অঞ্চলের 

অন্যান্য দ্বীপস্থ লোকের শিক্ষা ও সভ্যতা-সাধন 

বিষয়ে যে হিন্দ্রদিেগের বিশেষরূপ কাধ্যকারিত্ব ছিল, 
তাহার সমুহ নিদর্শন নানা বিষয়েই লক্ষিত হইয়া থাঁকে। 
এমন কি, ভারতবধীয় স্বীপ-পুঞ্জের অন্তর্গত হুমাত্রা, 

লেশ্বা প্রভৃতি দ্বীপের বর্ণাবলীও দেবনাগরাদি ভারত- 
বধীয় অক্ষরের কবর্গ চবর্ণাদি বর্থ-বিভাঁগের নিয়মা- 

নমারে বিভক্ত দেখা যায়। 

এ বাঁলিদ্বীপে বেদ পুরাপাি অনেকীনেক হিন্দু 

শান্ত বিদ্যমান আছে। ব্রতয়ুধ নামক এক গ্রন্থে 

মহাভারতের যুদ্ধ নকল বর্ণিত আছে। তদ্ব্য তীত রামায়ণ, 

ব্রঙ্মাগু-পুরাঁণ, কামন্দকীয় নীতি-শাস্ত্ঃ অজ্জুন-বিজয় 
এবং আগম* দেবগমঃ তত্ব প্রস্ভৃতি নামে অনেক গ্রন্থ 

এ্রচলিত আছে । ইহার মধ্যে বেদ ব্রহ্মাগ্ু-পুরাঁণাদি 
কতকগুলি সংস্কৃত শাসকের সছিত বালির দেশ-ভাষায় 

রুত ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে । আর রামায়ণ, অক্টাদশ 
পর্ব, ত্রতযুধ প্রস্তুতি অপর কতকগুলি গ্রন্থ কবি-ভাষায় 
বিরচিত। যখন তথায় হিন্দু-ধর্ম-প্রতিপাঁদক উল্লিখিত 

গ্রন্থ সমুদায় বিদ্যমান রছিয়াছেঃ তখন সত্য, ত্রেতা, 
ঘ্বাপর, কলিষুগের বিনয় এবং হিন্দুদের শিবছুর্গাদি 



শিবারাধন]। ১৭ 

দেবতার উপাখ্যান ও হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য অনেক 
প্রকার মত ও অভিপ্রায়ও যে প্রচলিত আছে এ কথা 

বলা বাহুল্য । 

এই বালি-দ্বীপ ও যব-দ্বীপস্থ হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ 
একটি জন-শ্রনতি আছে এবং তীহারদিগের গ্রন্থেও এেই- 

রূপ লিখিত আঁছে যে ভীহার1 ভারতবর্ষের অন্তর্গত 

কলিঙ্গ দেশ হইতে তথায় গমন করেন। শিবোঁপামনাই 
এ বালি-দ্বীপের প্রচলিত ধন্ব, কিন্তু ব্রাঙ্মণেরা প্রতিঘুর্তির 

পুজা] করেন না।। % 
উত্তরে হিমালয়? দক্ষিণে সেতুবন্ধঃ পশ্চিমে হিজ্গলাজ 

ও পুর্বদিকে ভারতীয় দ্বীপণুষগ্ত পর্য্যন্ত বিভুতি ও রুদ্রাক্ষ- 
বিভুধিত বিশাল শৈব-ধর্্ম অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে । 

শিবারাধনা। 

শৈবেরাঁও অন্যান্য উপাপসকের ন্যায় বিশেষ বিশেষ 

বীজ-মন্ত্রে উপদেষ্ট হন৷ একাক্ষর মন্ত্র “হো | ত্র্যক্ষর মনু 
“ও জুট সঃ ; ইছার নাম মৃত্যুঞ্জয়াত্মক মন্ত্র চতুরক্ষর সন্তু 

“ উত্নীফট” ; ইহার নাম চণড মন্ত্র। পর্চাক্ষর মন্ত্র “নমঃ 

শিবায় | যড়ক্ষর মন্ত্র ও" নমঃশিবায়'। অস্টাক্ষর মন্ত্ 

* [. (0৭008 সো 07 000 10120. 27011101200) 1820, 

০. 11. 01). 236-258 &0 ০009] 0810 1703180 21001001700, 

০0]. [1], ০.1]. 0]0,1752-1655 ০, 1৬,170, 105--920 রী 

৩, 411. 0, 167--775 &0৭ ৮০1. 1117 ও, 11, 0 128-7121 

£700 8২০. 1৬, 70. 2447 250, 



১৮ ভারতবধীয় উপানক-সম্প্রদায়। 

“হী ও নমঃশিবায় হী”। এইরূপ বিংশত্যক্ষর পর্্স্ত 
মন্ত্র আছে এবং মন্ত্রবিশেষে বিশেষ বিশেষ ধ্যান ও 

উপামনা-পদ্ধতি উক্ত হুইয়াছে। কুষ্কানন্দ-কৃত তন্্রসারে 
ও অপরাপর তন্ত্রসংগ্রহে নে নয়ুদায়ের বিস্তারিত 

রত্তান্ত বিনিবেশিত আছে। শিবারাধনায় শরীরে 

বিভূতি-লেপন*% ও কুদ্রাক্ষ-ধারণ'' নিতান্ত আবশ্যক । 

বিদ্বন্মোদতরজ্িণীতে শৈবের বেশ-ভুষা হুন্দররূপ বর্ণিত 
হইয়াছে। 

সীলানধ্বানলি অতাভলীবিন্সীললমাবক্নিললম্সলাল; | 

নি্ুনিঘন্দমিনলাহ্বহজীক্রান্যলান্বান্গব্বিনীত্রন্: ॥ 

বিদ্বন্বোদতরকঙ্গিণী | 

জটা-যুক্ত, ব্যাত্্-চর্মপরিধান, বিভুতিবিভূষিত উজ্জ্বল অঙ্গ- 

বিশিষ্ট এবং শরীরের উদ্ধভাগে কদ্রাক্ষমালায় শোভিত এই শ্রামানূ 

পুকষ আগমন করিতেছেন | 

* ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে মাইশোর দেশের মধ্যে মলৈশ্বর- 

বেট নামক পর্ধতে একরপ শ্বেতবণ মৃত্তিক পাওয়া যায়। সে 

প্রদেশের শৈবেরা বিভূতির পরিবর্তে নেই ঘৃত্তিকা.ব্যবহার করিয়া 
থাকেন | 10110179770 81)5০97১ ₹01, 11) ], 4, 

1 ঘিত্বানা ত্বদ্ধাতী: বহ্ত জব্তীস্বাদি তী লব: । 

করাক্য মাহবক্ব্া তি্কীবলবাসুতানূ ॥ 
যোগার 

শিখাতে, হস্ত-ছয়ে, কণ্ঠে এবং কর্ণ-যুগীলে যে মনুষ্য ভক্তি পূর্বক 
কত্রাক্ষ ধারণ করেন, তিনি শিব-লোক প্রাপ্ত হন। 



শিবারাধনা । ১৯ 

বীরাচারী শাক্ত-সম্প্রদায়ের সুরা-মেবনের ম্যায় শৈব- 
দিগের জন্বিদামেবন ইন্ট-সাধনার একটি অঙ্গ-বিশেষ। 

সাধকদের তাহা মন্ত্র-পৃত করিয়া! ধ্যান ও স্ততি পূর্বক 

পুলকিত-চিন্তে পান করিতে হয় । | 

বলি বিনা লন্বনী জুন ব্বাঘহযল ভব 
কদন্হনি কবিনলিবআ জি নৌ ন নতীনি ব্বব্নিত্ন্বার: | 

প্রাণতোষিণী | 

সন্িছুলাস দ্বার! মহুতী কবিতাঁর রচন] হয়, পুকষদিগের স্থার্থ-দর্শন 

হয়, ও পাঁপ-সমূহ নী হয়, অভএব তদ্দীর কি না ছইয়। থাকে 

শৈবেরা জল-মিশ্িত বিজয়! অর্থাৎ সিদ্ধি-পাঁনের 
ন্যায় বিজয়ান্ঈ-ধুম-পাঁনও করিয়া থাকেন। 

নন জন্ত্রনানল ভ্রিলতামুমঘীঘল। 

আম্রবিন্লা সিঅস্বুল ল হীমীঘিত্বন স্ব | 

দন্ত সব ্বীনী। 
প্রাণতোধিণী | 

স্টেধ ক্ষে$ ক্ষে$ এই মন্ত্র দ্বার! বিজয়া-ধুম শোধন করিয়া পান 
করিবে, মহাদেব ! তাহাতে দোঁষ নাই | 

এদেশীয় লোকের মধ্যে, বিশেষতঃ গৃহস্থেতে, 

শিবোপানক প্রায় দৃষ হয়না । দক্ষিণে দ্রাবিড় ও পশ্চিমে 
রাজস্থান প্রভৃতি অনেক দেশের গৃহস্থেরা শিবের উপা- 
সক। রাজস্থানের মন্তর্গত মেওয়ার প্রদেশের ইতিহাস- 

পট পা পাক ০: সপ. পাস 

* আর্থৎ গাজা | 



২৯ ভারতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদায় । 

মধ্যে দেখিতে পাঁওয়1যাঁয়ঃ বহুকাল পূর্ববাবধি তদীয় রাঁজ- 
₹শীয়ের! শিবের আরাধনায় প্ররত্ত ছিলেন । এঁ প্রদেশের 

মধ্যে স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট শিব-মন্দির ও শিব-লিক্গ সকল 

বিদ্যমান আছে। তথাকাঁর একলিঙ্দ নামক শিবের 

মন্দিরটি অতি রহৎ। তাহা শ্বেত প্রস্তরে নির্শিত ও 
নানা রূপ চিত্র-কাধ্যে এরূপ পরিপূর্ণ যে তাহার মবিশেষ 
বর্ণনা করা সুকঠিন। বহুশত বৎসর পূর্ববাবধি মেওয়ার 
অঞ্চলে যে শৈব-ধর্ম গ্রবল ব্ূপ প্রচলিত হইয়া আনি- 

য়াছে, পর্বের এ বিষয়ের বিবরণ করা গিয়াছে । এ প্রদে- 
শীয় অনেকানেক নৃপতি ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা বহুতর 
শিব-মন্দির নির্মীণ ও সংস্কার করাইয়া যাঁন ৯ । 

ভারতবর্ষের পক্ষিণ খণ্ডেও যে অনেক কাঁল পূর্বের শিবো- 
পাঁসনার প্রচার ছিল ইহা এক বার উল্লিখিত হইয়াছে। 
এখনও তথায় গৃছস্থ ও উদ্াপীন বহু-সংখ্যক শৈবের অব- 
স্থিতি আছে। বাঙ্গলা-দেশীয় গৃহস্থদিগের মধ্যে পৃথব 
শিবোপানক প্রায় নাই বটে, কিন্তু শীক্তেরা শক্তি-পতি 

শিবের অর্চনা ও শিব-ব্রত সকল পালন করিয়া থাকেন। 

ইহা! তাহ।দের কর্তব্য কর্ম । 

হী ঘিন্ব দূজনিল্লা মকিদূলা নল: দব। 

নন্তনা জ্বননন্ ক্দ' নক্জানীত্র নইক্ অি। 

ঘ্মলহন ন্টযানি ক্সাবী ভিজ দদূজবিন্॥ 

প্রাণতোধিণী-ধত তোঁড়লতম্্বচন | 
২ সপস্পিশপশক। | পাপা 

গর ৪ পৃ! দেখ) 



দশনামী। ২১ 

অগ্রে শিব-পুঁজ। করিয়া! পরে শক্তি-পুজ1 করিবেঃ নতুবা সমুদীয় 

পূজ-দ্রব্য গঙ্গা-জল হইলেও মৃত্রসদূশ হয়| অতএব মহেশানি ! 

অগ্ড্রে শিব-পূজ! করিবে । 

শৈবদের মধ্যে উদামীন-সম্প্রদাঁয়ীই অধিক। তাহারা 
সচরাচর প্রায় সন্ন্যাসী ও গোসাই বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। 

বাঙ্গাল-দেশীয় বৈষ্বদের প্রধান গুরুদের নাম গোর্মাই, 
কিন্তু পশ্চিযোত্তর অঞ্চলে শৈব সন্নণসীদিগকেই গোর্সাই 
বলিয়া থাকে । তথায় সাধু-লোক বলিলে যেমন বৈষ্ণব 

উদালীন বুঝায়, সেইরূপ, গোর্শাই-লোক বলিলে শৈব 
উদ্দীসীন বুঝিতে হয়। 

কোন উদালীন শৈব কি বৈষ্ণব, তিলক দেখিলেই 

অক্েশে জানিতে পারা যায়। বৈরাশীরা নানাযুল 
হইতে কেশ পধ্যস্ত উর্ধারেখা করেন, আর শৈবের! 
ললাটের বাম পার্খব হইতে দক্ষিণ পার্্ব পধ্যন্ত বিভুতি 
দিয়! তিনটা রেখা করিয়া থাকেন। প্রথমোক্ত তিলককে 

উর্ধ পণ্ড, ও শেষোক্ত তিলককে ত্রিপুণ্ড বলে । 
শৈব ও কয়েক প্রকার নিপু “ণোপামক উদাসীন পর- 

স্পর এরূপ বিমিশ্রিত ও স্বসম্বপ্ধ এবং কোন কোন 

অংশে এ উভয়ের ব্যবহার এরূপ স্ুলদৃশ যে, উভয় 
দলেরই একত্র বিবরণ কর আবশ্যক হইতেছে । 

দশনামী। 
এইরূপ প্রবাদ স্াছে যে, পূর্বের সন্্যাস-ধর্ম বহুকাল 

প্রচলিত ছিল, মধ্যে রহিত বা ছুর্ধবল হইয়া যাঁয়, পরে 
শ্রীমান্ শঙ্করাচাধ্য তাঁহা পুনরাঁয় প্রবর্তিত বা প্রবল করেন। 



২২ ভারতবীয় উপাঁসক-মম্প্রদাঁয়। 

অতএব এস্থলে তীহাঁর বিষয় কিছু বলা অপ্রানঙ্গিক ও 

অন্ুপযুক্ত নয়। শঙ্কর-জয়ঃ শঙ্করদিপ্িজয় শঙ্করবিজয়- 
বিলাম, কেরল-উৎপত্তি গ্রভৃতি বহুতর গ্রন্থে তীহার চরিত- 

বর্ণনা! আছে। শেষোজ পুস্তকখানি তেলুগু ভাষায় বিরচিত। 

খৃটাব্দের অফ্টঘ শতান্দীর শেষ অথবা নবম শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে তিনি প্রাহুভুতি হন। যলয়বর দেশের নম্বরি 
নামক ব্রাক্গণ-কুলে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন *% | প্রচলিত 

প্রথানুমারে অষ্টম বর্ষে উপনয়ন-কার্য সপন্ন হইলে, 

তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হম। অপ্পদিনের মধ্যেই তাহার 

এরূপ শিক্ষণ ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ হয় যে; তাহা দেখিয়া 

সকলেই বিল্ময়াপন্ন হইয়াছিল । দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের 
সময়ে তাহার পেতৃ-বিয়োগ হর+ কিন্তু তাহীতেও তিনি 

অধায়ন বিষয়ে কিছুমাত্র বিয্ুথ ঈন নাই 2 বরং উত্তরো- 

তর অধিকতর ষত্ুই প্রদর্শন করেন? অনধিক কাঁ£লর মধ্যেই 
তিনি একটি তেঙীয়ান্ ক্ষধতাপন্্ন লোক হইয়া উঠিয়া- 

ছিলেন। এরূপ আখ্যান আছে যে, পুর্ধে মলয়বরে 
চারি বর্ণ ছিল, ভিনি তাহা বিভাগ করিয়। বাহাত্তরটি বর্ণ 

প্রবর্তিত করেন । অণ্প বয়সেই তাহার সন্ন্যানাশ্রঘ অব- 
লম্বনের ইচ্ছ! হয়, কিন্তু ভীহাঁর মাত! ঠাহাঁকে মে বিসয়ে 
কিছুকাল নিবারিত করিয়া রাখেন। এ বিষয়ের পশ্চা- 

লিখিত আখ্যানটি লিপি-বদ্ধ আছে। একদিন তিনি আপন 
মাতার সহিত একটি আত্মীয় লোকের বাটীতে গমন, 
কত পবা শিপ পাপী পা ১০ এ 

* অন্ত একটি এরূপ আখ্যান আছে যে, তিনি চিদদ্বরে জন্ম গ্রহণ 

করেন, পরে তথা হইতে মলয়বরে উঠিয়া যান! 
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কাঁরয়াছিলেন। প্রত্যাগমন-কালে পথের মধ্যে দেখেন, 

যাইবার সময়ে যে নদী অরুেশে পদ-ত্রজে পাঁর হইয়া 
শিয়াছিলেন, তাহা রষ্টির জলে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছে। কিঞ্িতকাঁল বিলম্ব করিয়া জলের কিছু হ্রাস 
হইলে, তাহারা নদীতে অব্তরণ করিলেন । চলিতে 
চলিতে ক্রমশঃ কণদেশ পর্যন্ত জল-মগ্ন হইলে, 
শঙ্করাচাধ্য অুযোগ পাইয়া জনন'কে কহিলেন, জননি ! 

যদি আমাকে অন্ব্যাস-গ্রহণে অনুমতি প্রদান ন। কর, তাহ! 

হইলে জল-মগ্র হইয়খউভয়েকই গ্রাণ নষ্ট হইবে আর যদি 

ক্ুপা করিয়া আম্মাকে লন্রযাপী হইতে দাও, তবে জগ- 

দীশ্বরের আরাধনা করিয়! উভয়েরই জীবন-রক্ষার উপায 

দাধন করি।শঙ্করাচাধ্যের মীতা বিষম সঙ্কঈ দেখিয়া অগত্যা 

তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও তখন শঙ্গরাচার্যা তাহাকে 

পৃণ্ঠ-দেশে গ্রহণ করিয়া সন্তরণ দ্বারা নদী-পারে উত্তীর্ণ 
হইলেন এবং জননীকে যথাবিধি প্রণাম প্রদক্ষিণাদি 

করিয়। প্রস্থান করিলেন *। 

* কিন্ত অন্ত একটি আখ্যানে উল্লিখিত আছে, তিনি স্বকীয় মাতীর 
মৃত্যু-সময়ে গৃহাশ্রমেই অবস্থিত ছিলেন | মলয়বাঁরে লোকে তাহার 
এরূপ বিদ্বে্উট। ছিলযে, এ সময়ে তদীয় জননীর অস্ত্যে্ি-ত্রিয়ার 
অনুষ্ঠানার্থ অন্নদ্ান করে নাই ও অন্য কোন ব্রাহ্মণেও সে বিষয়ে 
সা্থায্য করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই | এইরূপ বিদ্বেষের কারণ কি স্থির 
বল! কঠিন। শঙ্কর র্যের জন্ব-ত্ৰান্তের বিষয়ে কির সংশয় 
আছে। কেরল-উৎপত্তির রচয়িতা লিখেন, এ বিষয়ের কুখ্যাতি-প্রচার 
ছওয়াতেই, তাহার মাতা শ্রীমহাদেবী জাতি-চ্যুত হন | 



২৪ ভাঁরতবধীয় উপাঁসক-সম্প্রদায় | 

তদনস্তর শঙ্করাচার্ধ্য ভাঁরত-ভূমির অন্তর্গত নাঁনা দেশ 
ভ্রমণ ও সে সময়ের প্রচলিত নান] মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় 

মত সংস্থীপন করেন এইরূপ অনেক কথা তীহার চরিত- 
বিষয়ক সকল গ্রন্থে ও সকল জনশ্রতিতেই সন্বিবেশিত 

আছে। বেদান্তশাস্ের প্রচার ও ভর্ত-ভজ্ান-প্রচলন- 

উদ্দেশে তিনি চারি স্থানে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন ; 

শৃ্ঘমিরিতে শৃ্গগিরি মঠ? দ্বারকায় সারদা] মঠ, শক্ষেত্রে 
গৌঁবর্ধন মঠ ও বদরিকাঁশ্রম-অঞ্চলে জ্যোসী মঠ। 

নিগুণ-উপাননা প্রকাশ করা এ সমস্ত মঠ-স্থাপনের 
গ্রধান প্রয়োজন তাঁহার অঙ্গে নাই, কিন্তু একটি 
বিশেষ দেখিতেছি, সগুণ অর্থাৎ মাকার দেবতার উপা- 

মনায় তাহার কিছুমাত্র বিদ্বেম ছিল নাঁ। এ সমস্ত মঠ 
সাকার-বাদীদের তীর্থ-স্থানেই প্রস্তত ও মঠ-বিশেষে 

সাকার দেবতা-বিশেষের গ্রতিমুর্তিও গ্রতিষ্ঠিত করা হয়। 

অক্রদ্ববনলীদ ত্রক্রলরানভীনীই ন্বঙ্গ লিল্মী হনব 

ভ্বক্রেনা লিহায হবন্নান্ধক্ৰ ক্বিহা লন লহাস্মল ছুন্া- 

ন্লাঘ লিল জন্লানন ন্সা: দীলিন্মীব্থ জন্মা লাংলী- 

হ্বক্সহাত নিজভিচ্যন্তঙ্সাহ। 
শঙ্করদিখিজয় | 

তুঙ্ঘভক্্রা-নদী-তীরে শৃঙ্গপুরের নিকটে চক্র নির্মাণ করিয়া তাহার 
সম্মুখে সরন্বভী-দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং বলিলেন, “কল্পাস্ত 
পর্য্যস্ত আমার আশ্রমে অবস্থিতি কর” পরে নিজ মঠ নির্মাণ ও 

তাহাতে দেবীর পীঠ প্রস্তুত করিয়! ভারতী নামক শিষ্য-সম্প্রদায় 
প্রবর্তিত করিলেন । | 
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বিদ্বেষ বর] দুরে থাকুক, এইরূপ লিখিত আছে যে, 
তিনি আত্ম-জ্ঞানে অনমর্থ ব্ক্তিদিগের নিমিত্তে শিবা- 

দির উপাননা-প্রচারেও উদ্যত ছিলেন । 

নানাদাদজ্বব্বন্নালাল্তুং নন ঘ্যত্বাইলনিআাতালল- 

শিজ্জাবিস্র নসা ভল্লি; ঘ্বলবদি অঘন্িনা লনণীনি দিল্বাহ্ 

বীন্ধহন্বাথ নষ্মধস্নদাকনাঘজ্্ দব্লনন্নক্মক্মনাঁ জীন- 
তালভাক্তহাম্্ হল্লজিন্তন্দন্গক্ম নিলঘিচ্র দহলনক্সান্বালন্ 

শদ্রহান্ত | 
আনন্দশিরি-রুত শঙ্করদিখ্িজয় | 

নানাপাঁপ দ্বারা জানাঙ্কুর বিনষ্ট হওয়াতে, যাহার] নির্মল 

অদ্বৈত ব্রহ্ম জ্ঞানে অনধিকারী হইয়াছে, তাহারা যথেষ্টীচারী হইবে 

এই বিবেচনার তিনি লোঁকযাত্রী-রক্ষা ও বর্ণাশ্রম-পাঁলন উদ্দেশে 

জীবেশ্বরের প্রভেদ-বোধ কপ্পনায় প্ররন্ত হইয়া পরমতকালানল নামক 

নিজ শিষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়! এই কথা কহিলেন | 

লিখিত আছে, শঙ্করাচাধ্যের শিষ্যেরা তদীয় আদেশা- 

নুনারে নানা দেশে ভ্রমণ ও তত্রস্থ পঞ্ডিতথণের সহিত 

বিচার করিয়া শিব বিষণ প্রভৃতি সাকার দেবতার 
উপাপন" গ্রচীর করেন । 

হনলঙাঘিব্নিলমর জব্লা নন্মহ ঘহ্যাদ্ ভ্ধান্িন্ দস্তা 
াকিলক্কালুএবালীদক্্াহিনা নলনানানব্ক্নিজ; ভবীনি 

দবলনজালানব: ঘজজ্াছ্ান্সি্ম; | 
আনন্দখিরি-কত শঙ্করদিখিজয় | 

শঙ্করাঁচার্যের শিষ্য পরমতকাঁলানল অশেষ রূপে দিখিজয় করিয়। 
৪ 



২ ভাঁরভতবধীয় উপাঁক-সম্প্রদায় । 

সেই সেই দেশের অনেক লোককে পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের উপদেশ দ্বার 

শৈবমতাঁবলম্বী করিতে থাকেন | 

দূমানী লক্ত্যান্থান্য: ন্ষিভ কিবিনসত লা ভাঁম্ি- 

্বাস্মাব্াীন্ কিনুন স্তবভমাহব্ঘন্তন্গাত্ববলাত্তবমজন্ত- 
ববান্ জন্লা নক্তমিলকীন: ঘ্ুলবানন্স দব্লব্যনন্নব্য্থ 
নলা নভব্ত্বানঘান্ অম্নিঅন্মব্যসীন্তক লাচ্যািযন্মবত্রল- 

জযীন্। ক্কদ্বানন্গত্ত্ব মুলম্সান্ দস্বিন্রব্ভতিতিনজত 

জলা অনন্রল্ভাত্ববলন্লদাঘকান্ জন্না কত বিল্মাদঘিন্ত 

দহস্থৃ দাদ। 
আঁনন্দগিরি-রুত শঙ্গরদিথিজয় | 

লক্ষমণীচীর্ধয পুর্বভাঁগে দিথিজর করিয়' বাঙ্গণ মযুদায়কেছিদ্রযুক্ত- 

উর্ধ-পুধ-ধারী 9 শগ্জ-চক্রাদি-চিহ্ৃ-যুক্ত-কুঙ্গ-বিশিকউ বৈষ্ণব করিলেন 

এবং বহু শিব্য সহিত প্রতাখীমন পুর্ধক পরম গুক শঙ্করাচাধাকে 

প্রণাম করিরা তাহার আজ্জান্ুসীরে মত প্রকীশ জন্য ভাবষাদি প্রস্থ 

সমৃহ রচনী করিলেন। হন্তামলক পশ্চিম খণ্ডে দিগ্রিজয় পূর্ব্বক 

লেক সকলকে বিঞ্ুর অস্টীক্ষর মন্ত্রে উপদিউ করিয়া পরম গুককে 

অবশ করিবার উদ্দেশে তীহার সমীপে আগমন করিলেন। 

এেইর্ূপে দিবাকর আচাঁধ্য দ্বারা শৌর-মত, ত্রিপুর- 

কুমার দ্বারা শীক্ত-মত, গিরিজাপুত্র দ্বাব্া গাণপত্য-মত ও 

বটুকনাথ দ্বারা ভৈরব-উপাসনা প্রচারিত হয় বলিয়' 

লিখিভ আঁছে। ইহ্হীরা সকলেই পরম গুরু শঙ্করাচার্যের 
শিষ্য । 

শঙ্করাচাধ্য কালি, কর্ণাট, কাঁশী, কামরূপ প্রভৃতি 
তাঁরতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেম। জীবনের 
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শেব-ভাগে কাশ্মীর-রাজ্যে গমম করেন, এবং তথায় 

প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়! সরস্বতী-পীঠে 
অধিষ্ঠিত হন। তথ! হুইতে বদরিকাঁশ্রমে চলিয়। যান 

ও অবশেষে কেদারনাথে গিয়! ৩২ বত্রিশ বৎসর বয়ঃ- 

প্রুযের সময়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। 

২২ ২২ ২২ ২ 
হনজ্সন্জাহ্: নি কক্স হ্িনানলাব্জ্জ্ গ্যন্ববিন: | 

লালিকহুব্্ীজ্লক্সীন্িতাক্গা: ব্বন্া ল্সনীন্ত' ভি ঘত্হ্য ॥ 
মাধবা চণ্ধ্য-কৃত শঙ্করজয় | 

উজ্জবল-কীর্তি-রাঁশি-বিশিষট গিবাবতার স্বরূপ শঙ্গরাচার্যের এই 

কূপ পাপ-নাশক শুভ চরিত্র দ্বারা ৩২ বত্রিশ বংসর গত হইয়াছিল | 

জন-প্রবাদে লৌকের গুণাগুণ উত্তরোভ্তর বর্ধন 

করিতে থাকে এবং শিষ্যরা নিজ গুরুর দৌধ পরিবর্জন 

ও গুণ পরিবর্দন করিয়া চরিত বর্ণন করিতে সহজেই 

প্রত হয়। বিশেবতঃ ভারতবর্ষে এ বিষয়ের উদাহরণ- 

স্থলের অপ্রতুল নাই। অতএব শঙ্কর স্বামীর যাবতীয় 
জীবন-রভান্তের এ উভয় দোষে দূষিত হওয়া কোঁনরূপেই 
অসম্ভব নয় ॥ প্রত্যুত তাহাতে অনেকানেক কপ্পিত কথা 

সন্নিবেশিত হুইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। তথাঁচ হিন্দ্- 
ধর্মের পরিবর্তন ও সংস্কার-নাধন বিষয়ে তাহার যে বি- 

শেষরূপ কাঁধ্যকীরিত্ব ছিল ইহা! অক্লেশেই উল্লেখ করিতে 

পারা যাঁয়। তীহার বিরচিত বহুতর পুস্তক ও তাহার 

প্রবর্তিত শিষ্য-সম্প্রদায় সমুদায়ই ইহার সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ । ছুই একটি প্রত্যক্ষ-গৌচর বিষয়েও তাঁর জীবন- 



২৮ তারতবধীঁয় উপাঁমক-সম্প্রদাঁয়। 

রতাঁন্তের কৌন কোঁন বিষয়ের পোঁষকতা করিতেছে । 

তাহার প্রতিষ্ঠিত জ্যোপী মঠে মলয়বর-দেশীয় এক 

এক জন নম্বরী ব্রাহ্মণ বরাবর পুজারী হইয়া আপি- 

তেছে। শঙ্করাঁচীধ্য কাশ্মীরে গমন ও গ্রতিপক্ষদিগকে 

পরাজয় করিয়! যে সরস্বতী-পীঠে উপবেগন করেন. তাহা! 
অন্যাপি বিদ্যমান বলিয়। প্রনিদ্ধ আছে ও যাত্রি-গণও 

তথায় গিয়া এ নামের একটি পীঠ-স্থান দেখিতে পায় । 
তিনি শারীরিক ভাষা, দশোপনিষদ-ভাব্য, শ্বেতাশ্ ত- 

রোপনিষদূ-ভাম্য ও ভগবদগীত। ভাষ্য প্রস্তুত করেন 

তক্তমালে মোহমুদগরও উাহারই রচিত বলিয়া লিখিত 

আছে। 

পুর্বে এক বার লিখিত হইয়াছে, মধ্যে দণ্ড-গ্রহণ 
রহিত হইয়া ঘায়, পরে শঙ্করাচাধ্য তাহ পুনরায় প্রবন্তিত 

করেন। তীহার প্রধান চারি শিষ্য ; পদ্ধাপাদ, হস্তা- 
মলক, মণ্ডন ও তোটক। পদ্মপাদের ছুই শিষ্য; তীর্থ 
ও আশ্রম হস্তামলকের হুই শিষ্য 7 বন ও অরণ্য । মণ্ড- 
নের তিন শিষ্য ; গ্রিরিঃ পর্বত ও সাগর ।॥ তোটকের 

তিন শিদ্য ; সরস্বতী, ভারতী ও পুরি । এই শব্দগুলি 
শুনিলেই অক্রেশে বোধ হইতে পারে, এ সমস্ত উাভাদের 
প্রকৃত মাম নয়। কপ্পি ত উপাধি-বিশেধ । লিখিত আছে, 

ঈ. শঙ্গরাচাযা বেদব্াস-ক্ুত বেদান্তস্থত্রের ঘে ভাবা রটনা 

করেনঃ তাহার নানাবিধ নাম প্রচলিত আছে, যথা স্বত্রভাষ্য, 

শারীরিকভাবা, শরীরিকশীমাহনা, উত্তরমীমাংন। ও বেদাস্ত-দর্শন | 
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বিশেষ বিশেষ রানির এই দশ শিখ্যের তীর্থাদি 
দশটি নাম ও এই দশ জন হইতেই দশনামী সন্ন্যানীদের 
তীর্ঘাদি দশ সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে । 

লিবন্ধীবক্রল নী নন্নলহ্যাভিতন্থৃব | 

বাবান্ন্নাশ্রলাল নীঘলান্না ব্বতন্যন ॥ 
আন্মলমন্ত্ই দীভ আহাদাহজিন তিল; । 
আলাহ্াননিলিন্মৃৰ হনহান্মলব্ন্বব্যল্ | 

ব্তহকদ্র নিলা ইঘ নন লা জহীনলি স্ব: । 
াঙ্মাদাযনিলিন্মাজীনললালা অন্তব্মন ॥ 

সাব খক্যসিনীলিন্সলালল্তলল্হল অল । 

ল্পন্ধা বনিক নিজ্ভলহব্যলন্বা কি | 

নান্ধীনিৰিনর লিল্্র শীনাঙ্ঘার সহি নল্মহ:। 

শক্মীবাললব্ত্তিস্ব নিহিলালা ব্বতন্যন ॥ 

নখন্ দনক্ববঘব দীভীআীম্যানধাহ্ব্যান্। 

াহান্যা্ নিলালানি দল্ন: দহিক্পীল্িল; ॥ 

নধন্ ত্বানকলক্মীবী নলহ্লদক্সন্ত: | 

লত্মাহাস্ব ল বত্ীন বাশ: ঘব্জীন্দিন: ॥ 
ফংন্াননম্ীলিনঘ ক্বহলাহী জনীক্্বহ: | 
ব্ব্াহব্ালৰ ঘাবাশিল্রানীসি ব্বহব্ৰলী।॥ 
নিল্ালাহ্ব্য নম: বত লাহ দহ্জ্সিজন্। 

কৃব্বলাহ ন লানানি আাহলী দহ্কীন্পিন: | 

ন্লাললন্ন ল বনু: মুষলন্নদই ব্যিন: । 

দক্ক্সংনীলিল্দ ভ্রবিলালা তন্ন ॥ 
প্রাণতোধিণী| অবধূত-প্রকরণ | 



রঃ ভাঁরতবরধীর উপাসক-সম্প্রদায়। 

তত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণ-যুক্ত ভ্রিবেণী-সঙ্গম-ভীর্থে যিনি তত্ব-ভাঁবে 

স্নান করেন, তীহার নাম ভীর্থ | যিনি আশ্রম-গ্রহণে পাঁরদশর্ধ এবং 

কামন'-বজিত হুইয়। জন্ম-মৃত্যু হইতে বিযুক্ত হন, ভাহ।কে আশ্রম বল 
যার। যিনি কামনী-শুন্য হইয়] ল্রম্য নির্ঝর-অন্গিছিত বন-স্থলে বস 
করেনঃ তীহীকে বন বলে । যিনি আরণা-ব্রত অবলম্বন পূর্বক সমুদাঁ় 

সংসার পরিত্যাগ করিয়। আনন্দ-দায়ক অরণ্য মধ্যে চির দিন অব- 

স্থিতি করেন, তিনিই অরণ্য | যেনি নিত্য খিরি- সিনা গীতাভ্যাসে 

তৎপর, এবং গন্তীর ও অবিচলিত বুদ্ধিবিশিষ। ভাহা'কে খিরি কহা 

যায়| যিনি পর্ধত-মুলে বাস করেনঃ ধ্যান-ধারণা ম্বীরঃ উন্নতি 

গ্রপ্ত হুনঃ এবং সারাৎসার ব্রন্মকে জানেন, তিনি পর্বত নামে খ্যাত 

হেন। যিনিজাগরের হায় গন্তীর হইয়া স্থিতি করেনঃ ফল-মূল রূপ 

বন-রত্ব পরিশ্রহ করেন ও আপন মধ্যাদী-উল্লজ্ঘনে বিরভ থাকেন 

তাহাকে নাগর বলে ( বিনি স্বর-জ্ঞান-বিশিউ, স্বর-বাদ, কবাশ্বর 

ও সংসাঁর-সাগর মধ্যে সার-জ্ঞানী, তিনি সরক্মভ। ঘিনি বিদ্া-ভারে- 

অবস্থিত, এবং সতত পরত্রছগে অনুরক্ত, 

শঙ্কর স্বামীর প্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত চারি মঠের মধ্যে 
শৃক্ঘগিরির মঠে পুরি, ভারতী ও সরত্বতীর, সারদা মঠে 

তীর্থ ও আশ্রমের গোবর্ধন মঠে বন ও অরণ্যের এবৎ 

জ্যোলী মঠে গিরি, পর্বত ও সাগরের শিষ্য-প্রণালী গ্রচ- 

লিত হইয়া! আনিয়াছে । এখন অরণ্য, একরূপ বিলুপ্ত হই- 

য়াছে বলিলেই হয়; সাগর ও পর্বত অতি বিরল। 

প্রত্যেক দশনামী ইহার কোন না কোন মঠের ও কোন 

না কোন প্রণালীর অন্তর্গত । এই দশ প্রকার সন্ব্যাসীর 

শ্রেণীর মধ্যে ধিনি যে শ্রেণীতে গ্রবেশ করেনঃ তিনি 
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নেই শ্রেণীর নাম প্রাপ্ত ছন। দণ্ডী ও সন্র্যানীদের 
বিবরণ মধ্যে সে বিবয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত হইবে । 

এ চারিটি প্রধান মঠ ভিন্ন স্থানে স্থানে অন্য লোকের 
প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি মঠ বিদ্যমান আহে। প্রত্যেক 
মঠের এক এক জন অধাক্ষ থাকে? তাহার নাম মহন্ত | 

তথায় শিবাঁদি দেবতার প্রতিমূর্তি স্থাপিত দেখা যায় 

ও লোকে তথায় আনিরাই সন্ন্যান গ্রহণ করিয়া! 

থাঁকে। প্রত্যেক মঠের ব্যয় নির্বাহ জন্য কিছু কিছু ভূঁ- 
সম্পরি দেওয়। থাকে । মঠ ও মেই সম্পত্তির উপর 

তদীয় মহন্তের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও সর্বাঙ্গীন গ্রভূত্থ দেখিতে 

পাওয়া যায়! এ প্রদেশে তারকেশ্বর ও ভোট-বাগাঁনের 

দেবালয় এক একটি মঠ। তপ্ডিন্্। ইহাদের আখাড়া 

নামে কতকগুলি স্থান আছে? যথাস্থানে তাহার বিষয় 

লিখিত হইবে *% | 

জিদ্ঞাসা করিলে, দশনামীর! অনেকে আপনাদিকে 

নিগুণ-উপাসক বলিয়া পরিচয় দেন ঃ কিন্তু তাঁহাদের 

বিভুতি প্রভৃতি শৈব-চিহ্ু-ধারণ, শিবাঁলয়ে অবস্থান, 

নিজ গুরু শঙ্কর স্বামীকে শিবাঁবতাঁর বলিয়ণ বিশ্বাস ণঃ 

অধিকাঁংশেরই প্রথমে শিব-মন্ত্র-গ্রহণ, মহিম্নঃ স্তব নামে 
১ স্পা পদ পপ পাপী পাত ০৯ পপ পপ পপ পপ পাপ 

শপ পপ পশলা এপাশ 

% জন্যাসীদের বিবরণ দেখ | 

প নষ্বাক্তি বঃকব্বত্যান্যঘ' মিমধিচ্য ঘ জুনী। 

আন্মাব্মীদাদিনীভ্ঘান্ত ভ্ধানাম্মনহিচ্ছন: ॥ 
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প্রসিদ্ধ শিব-স্তোত্র-পাঠ মাত্রে অনেকীনেক অশিক্ষিত 

সন্ন্যাপীর উপাঁসনী-কাঁধ্যের পধ্যাপ্তি ইত্যাকাঁর বিবিধ 
বিষয় তীহাদের শিবানুরাগ ও শিব-পক্ষীয়তা বিষয়ে 

সাক্ষ্য দান করিতেছে । শাস্থেও সুস্পষ্ট লিখিত আছে, 

মহাদেবই অন্ন্যানীদের দেবতা । 

অনীনাত্ব লট: | 
শতসংহিত। | 

মহাত্দব জন্ানীদের দেবতা | 

উহাদের গ্রতিপক্ষীয় বৈষ্বউদাসীনেরাঁও  ভাহা- 
দগকে শৈব-মতস্থ রর জানেন । টৈব-বৈষ্বের যে 

নদ্ধা-মূল বিরোধ ও ষুন্গাদির বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়, 

তা হা ডি৬৬৬ সহিত এই দশনামী সন্র্যাপীদের 

বিরোধ বই আর কিছুই নয়। ইহাদের অন্তর্থত কতকগুলি 

হী 

নিশ্গীবাল্াস পক মা লাহা সন্বিত্ঘনি ॥ 

আন্বাহ: ক্ষক্ুবাব্তী ও জল্ঘা ক্ল্যাঘলাম্ম্ম | 

ভলতী শীত্বনন্তরজ্য নত্াতিজমনন ক্ি। 

নিবাযমিচ্মনীবল্ান্ন কিদ্্রন্দি হাভিলা: ॥ 

রহুদ্বন্্ পুরাণ উত্তর খণ্ড| 

দরম্বতীর দুঃখ নিবারণ উদ্দেশে শিব ও বিগ কোন আচাধা- কুলে 

অবতীর্ণ হইবেন। অরম্বমভী আচার্যা-রূপ বিষ্কুর ভার্ধযা হইবেন। 
শঙ্কর নামক আচার্ধা সন্নযা।দ আশ্রম গ্রহণ পূর্বক উভয়ে নৈয়ায়িক 

মত দ্বার! বৌদ্ধদিণিকে নিবারণ করিবেন ও ভীহাদিথের বন্প-প্রভাবে 
তাহার। দগ্ধ হইয়। মরিবে 
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লোক নিরবচ্ছিন্ন নিগুণ-উপাঁপক অথবা আত্মজ্ঞানী 

তাহার সন্দেহ নাই। এই পুস্তকের উত্তরৌভর অংশ 

পাঠ করিলে তাহ! জানিতে পা5। যাইবে । শঙ্করাচাধ্যের 

ভাঁষ্যান্ুযায়ী বেদান্ত-চ্চা ও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য আত্ম- 
জ্ঞান-সাধনই ইহাদের মুখ্য ধর্া। ফলতঃ দশনামীদের 

বিশ্বান এই বে, বিনি ত্রঙ্গ তিনিই শিব | শিবগীতাতে 

শিবের নিরাঁকাঁর নাঁকাঁর উভয় স্বরূপের একত্র বর্ণনা 

দ্বারা সে বিষ্টি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইভেছে। 

ক্সন্লিনসস্থমলন্সবুললন্নন্ভন ছিনন্ূ | 

াকিঅঞ্ঘান্নহগ্তিন সঘান্দ আল্জা জাহছাক্। 
হজ নিল" শ্বিন্বাললহব্মছুদলজলব্ুনম্। 
্ত্ত্মতিবন্বাগ্য্নাকতান্্াহিহান্। 

ন্সাপরন্বম্মীব্ৰবমেং লীবন্ধষ্ত নিীআলম্্। 

অতামং আল্দমীর্বি লামঅন্মীদনীনিলনূ। 

আাসন্ন্নীনতীতহ্থ নব্ঘলমাত্রদহনূ । 
দহাব্ণান্ত্রক্ঙ্বাজ্াঁ নিজ্বাা দহঘ্য জলজ | 
স্ল্ত্থিস্বাবিনলঘ্রন স্হনেল্সাঘবীহ্ন্মূ। 

মূনিম্জিনব্বলীী বক্মীলনযূিলমূ। 

ছলালাহব্ি জলা সব্যনস্্ীবাহদ্িন্। 

স্লাললিন্মীঘনাধ্যাঘান্ বান্বানু দচ্ঘনি লাঁ জল: ॥ 
শিবগীতা। 

অনিন্তা, অব্যক্ত। অ.ত্তঃ অমর, শিব-স্বরূপ, আঁদান্ত-মধ্য-রছিত। 

প্রশান্ত, কারণ-ম্বরূপ ব্রক্ষ, একমাত্র, সর্বব্যাপী, জানানন্দ-ম্বর্ূপ, 
৫ 
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রূপ-বর্জিত, জন্ম-রহিত, অদ্ভুত, শুদ্ধ-স্ফটিক-প্রভ, উমার অর্দা-দেহ- 
ধারী, ব্যাত্র-চর্ম-পরিধান, নীলকণ্ঠ, ভ্রিলোঁচন, জটাঁধর, চন্দ্রমেধুলি। 
নাগ-যজ্ঞোপ বীত-ধারী, ব্যাত্ব-চর্ধ-র চিত-উত্তরীয়-ধারী,বরণীয। অভয়- 
প্রদাতী, ছুই উত্কু্ট উর্দৃহস্ত দ্বারা পরশু এবং মৃখী ধারী, মধ্যাহ- 

কালীন কোটি হৃর্ধ্ের স্তায় আভা-যুক্ত, কো্টি-চন্দ্র-তুল্য স্শী- 
তল, চন্দ্র স্র্ধ্য অগ্নি এই ত্রিনয়ন-বিশিষট, ঈবৎ-হাশ্য-যুক্ত-মুখ-পন্থ- 
বিশি, সর্বাঙ্গে বিভূতি-ভূষিত। এবং সর্বাভরণ-যুক্ত এইরূপ আত্ম! 

যেআমি, আমাকে অরণি করিয়া ও প্রণবকে উত্তর অরণি করিয়। 

জ্ঞান মন্থুন পূর্বক লোকে আমারে সাক্ষাৎ দেখিতে পায়। 

উল্লিখিত দশ প্রকার সন্ন্যাসীর মধ্যে অনেকেই কেবল 

আপন আপন শ্রেণীর নামমাত্র ধারণ করে? স্বধর্মোচিত 

সাধন ও নিয়মানুষ্ঠান কিছুই করেনা । তাহার! নিতান্ত 
মুর্খ কেবল তীর্ঘভ্রমণ ও বিজয়া-ধুম পান করিয়া জীবন- 
ক্ষেপকরে | বেদাস্তান্থমত তত্ত্ব-জ্ঞানের অনুশীলন ইহাদের 
আদি ধর্ম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু পরে ইন্ারা তন্থ ও 
যোগ-শীস্্র অবলম্বন করিয়া তদম্ুযাঁয়ী অনুষ্ঠানে প্ররত্ত হই- 

যাছে। তদন্থুলারে অনেকে যোগ-সাধন ও অলৌকিক ক্রিয়ানু- 

টান ঘার। দৈব শক্তি গ্রকীশ করিতেও চেষ্টা পায় | দাবি- 
স্তানে লিখিত আছে, একটি দণ্ডী তিন ঘণ্টা কাল নিশ্বান 
রোধ, শির হইতে দুগ্ধ নিঃসারণ, কেশ দ্বার! অস্থি-চ্ছেদন 
ও বোতলের মধ্যে অখণ্ড অণ্ড প্রবেশিত করিতে পারে। 

যদিও ইহারা ভিক্ষোপজীবী, কিন্তু পশ্চাৎ দুষ্ট হইবে, 
ইহাদের অন্তর্গত সপ্প্রদায়-বিশেষে নুবিস্তভ বাণিজ্য- 
ব্যবসায়ে প্ররৃত্ হইয়াছে । 



দশনামী | ৩৫ 

ইহারা বৈরাগীদের ন্যায় ডোর কৌগীন ধারণ করে 

ও মৃত্যু ঘটিলে, শব দাঁছ না করিয়া ম্বত্তিকার মধ্যে স্থাপন 
অথবা জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে । ইহাকেই ্বৎ-লমাধি 
ও জল-নমাধি বলে। 

ববসাবিলা কন গাত হাক্কমিল ন্ধহান্বল। 
এ ০১ ৯ 

ব্জ্ভুভ্ম নন্মস্তন্দান্রলিতবনন্বান্য, লভ্সমন্ ॥ 

মহুণনির্ববাণ তন্ত্র অফমোল্লাঁস। 

সন্যাপীদের মৃত দেহ কদীচ দগ্ধ করিবে না শন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা 

অর্চন1 করিয়। মৃত্তিকাঁর মধ্যে প্রোথিত করিবে অথব1 জলে মগ্ন 

করিয়। দিবে । 

কাশী, মবজাপুর প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর প্রদেশে কেহ 
কেহ একটি প্রস্তরাধারে শব সংস্থাপন করিয়া সমাধি 
দেয়। 

দশনামীদের মধ্যে উত্তম উত্তম পণ্ডিত ও প্রধান 

প্রধান গ্রন্থকার হুইয়! গিয়াছেন । শঙ্করাচার্ধ্য যে সমস্ত 
আত্মজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক করেন, তাহা পূর্বেই লিখিত 
হুইয়াছে। আনন্দলহরী ও অমরুশতকও তীছার প্রণাত 

বলিয়! প্রমিদ্ধ আছে। তদীয় শিষ্য আনন্দগিরিও শঙ্কর- 

দিপ্বিজয় নাঁমে তীহাঁর চরিত-গর্ভ একখানি গ্রন্থ রচন! 

করেন ও ত।ছার কৃত নুত্র-ভাঁষ্য উপনিষস্তীষ্য প্রভৃতি 
সমুদয় ভাষ্যের টীক। প্রস্তুত করিয়া যাঁন। অমরকোষের 

একজন টীকাঁকারের নাম রামাশ্রম। পঞ্চদী গ্রন্থ 
ভারতীতীর্ঘবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরের প্রণীত বলিয় প্রসিঙ্ধ 



৩৬ ভারতবর্ধায় উপানক-সম্প্রদায়। 

আঁছে। বেদ-ভাষ্যকাঁর মাধবাচারধ্য সন্্যাস ধর্ম অবলম্বন 

করিলে বিদ্যারণ্য স্বামী নামে খ্যাত হন। 

ইহাদের মধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি অধ্যবসীয়শালী ও 

উত্নাহুবাঁন্ দেশ-পর্যযাটকও হইয়া গিয়াছেন। শঙ্করা- 

চাধ্য নিজে শিষ্য-গণ সমভিব্যাহারে লইয়া ভারতভূমির 

দক্ষিণ সীমা হইতে উত্তরাভিযুখে নানা দেশ পরিভ্রমণ 

পূর্বক উহ্থার উত্তর সীমাবস্থ হিমালয় পর্বত আরোহণ 

করিয়া কেদারনাথ পধ্যন্ত গমন করেন। এখনও অনেকে 

দক্ষিণে সেতুবন্ধঃ উত্তরে বদরিকাশ্রমঃ কেদারনাথ+ কৈলাস্- 

পর্বত ও মানসসরোবর এবং পশ্চিমে বেলুচস্থানের 

অন্তর্গত হিজ্গলাজ % পর্যন্ত পধাটন করেন ও কেহ বা 

ভ্রমণোঁৎনাহে মমধিক উৎনাহিত হইয়া তদপেক্ষায়ও দূর 

দূরান্তর যাত্রা করিরা থঃকেন। 

১৮৭৪ খষাবের প্রথম ভাগে ভাগীরথভারতী নামে 

৯ এই স্থানের সংক্কত নাম হিজল।| ইহা হিন্দুদের একটি 

প্রধান তীর্থ-ভূমি | 

কান্ত সথিক্ুাা শহবী লীলনীন্দন: | 

জীন ম্বা মন্কাাতা লিনুত্যা তা হিমঙী ॥ 

তন্তরুড়ামণি। 

স্তীর ব্রক্গরন্ধ, হিঙ্ষলাতে পতিত হয়| সেখানে ভীমলোচন 

ভৈরব এবং কোট্রগীনাম্্রী দিশীহ্বরী ত্রিগুণী মহামায়া বিষ্মান 

আঁছেন। 



দশনামী । ৩৭ 

একট পরমহৎসের সহিত আমার আলাপ ও আত্মীয়তা! 
ঘটে। তিনি স্থল-পথে দক্ষিণে সেতুবন্ধরামেশ্বর, পুর্বদিকে 

অণেকানেক বন পর্বত অতিক্রম পুর্বরক বিবস্ত্র কুকীদের 
দেশ, পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাবুল, কান্দাহার, হির্জ- 

লজ ও খোরাশান এবং উত্তরে হিমালয় উত্তরণ পুর্বক 

ভোট-দেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চীনতাতারের 
অন্তর্থত ইয়ার্কন্দও পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তিনি 
কয়েক বাঁর সমুদ্র-পথেও যাত্রী করেন। আমার সহিত 

সাক্ষাৎকার ঘটিবার ম্যুনাধিক তিন বহর পূর্বে এক 
বার করাঁচী বন্দরে একটি দক্গলী গোর্সাইয়ের অর্ণবপোতে 

আরোহণ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন পূর্বক আরবের 

অন্তঃপাতী যক্কট নগরে উপনীত হন এবং তথা হইতে 
এ জাহাজেই দক্ষিণ মুখে যাত্রী করিয়া মরীচ অর্থাং 
মরিশস্ দ্বীপে অবতরণ করেন। তথায় কয়েক দিবস 

অবস্থান করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করেন ও আদেন 

নগর অতিক্রম ও লোহিত সাগর প্রবেশ পূর্বক মক্কা 
নগর দক্ষিণ হস্তে রাখিয়া ক্রমশঃ উত্তর মুখে চলিয় 
যান। কিছু দূর গ্রিয়া তদপেক্ষা একটি বৃহৎ সমুদ্রে পড়েন 
ও পশ্চিমোত্তর মুখে গমন করিয়৷ মক্কার পশ্চিমাংশ 

হইতে যাবা করিবার ১৭1১৮ দিবস পরে সমুদ্র- 
তীরস্থ একটি পর্বতের উপর জ্বালামখী দেখিতে পান ঞ্চ। 

* এঁ জ্বালা-মুখী লিপারি-দ্বীপস্থ স্ট্ম্বলি নামক আগ্নেয়-শিরি 
বলিয়া সহস। বোধ হইতে পারে | পরমহৎস বলেন) এ পর্বত কম- 



৩৮ ভাঁয়তবধধীয় উপানক-সম্প্রদায় । কি 

বৃফীকের অফীদশ শতাব্দীর শেষার্দে পুরাঁণপুরি 

শীম দেশের অন্তর্গত বা অতি নিকটস্থ ইটাঁলীর রাজধানী জগদ্দি- 
খ্যাত রৌমনগখীরও উল্লিখিত দ্বীপের সমীপন্থ বটেঃ অতএব এ অংশে 
এ অনুমানের সহিত উ্রাহ্ার কথার অঙঙ্গতি হুয় না| কিন্তু সে অঞ্চলে 
শাম নামে কোন দেশ বি্তমাঁন নাই | পাঁরসীক ভগৌলে তুর্কি 

দেশের এক প্রদেশের নাম কম এবং লীরিয়! ও দমিস্ক নগরের নাম 
শাম বলিয়। লিখিত আছে। 



রি দশনামী | ৩৯ 

নামে একটি উর্দাবাহু হন্ন্যাপী বিদ্যমান ছিলেন। দেশ- 
পর্য্যটনে তীহার এরূপ উৎনাঁহ ছিল যে, তদীয় ভ্রমণ-বৃত্ান্ত 

পাঠ করিয়া! দেখিলে বিস্বয়াঁপন্ন হইতে হয়। তিনি কান্য- 
কুজ-নিবাপী একটি রাজপুত-জাতীয় ক্ষত্রিয়ের কুলে জন্ম 
গ্রহণ করেন। নয় বমর বয়ঃক্রমের সময়ে অর্থাৎ 

১৭৫২ অথবা ৫৩ খুঁফীব্দে পরিজনের অজ্ঞাতসারে গৃহ 
পরিত্যাথ পুর্ববক বিঠুরে আনিয়া সন্ন্যাাশ্রম অবলম্বন 

করেন। এ সময়ের পর ও ১৭৫৬ খুষ্টাব্দের মধ্যে কৌন 
সময়ে প্রয়াগে আগমন করিয়! উর্ধাবাহু হুন। তিনি উত্তরে 
ভোটস% অর্থাৎ তিব্বৎ। দক্ষিণে সিংহুল দ্বীপ ও পূর্বদিকে 

ব্রহ্ষ-দেশ পধ্যন্ত গমন করেন এবং পশ্চিমে সিন্ধু-নদাদি 
অতিক্রম করিয়া আফগানিস্থান, খোরানান, কাম্পীয়নৃ 
সাগরের সমীপস্থ নানা স্থান ও রুশিয়ার অন্তর্গত আস্ত্বা- 
কান প্রভৃতি বিবিধ দেশ, প্রদেশ, নগরাদি পরিভ্রমণ 

পূর্বক আমিয়া-খণ্ডের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হুন। তাহা- 

তেও পরিতৃপু.ও প্রতিনিরৃত্ত না হইয়! ইউরোপীয় রুশি- 
যায় প্রবেশ পুর্ববক মক্ষ-নগর পর্য্যন্ত পর্যটন করেন। তিনি 
তথ! হইতে স্বদেশ প্রত্যামনের সময়ে ও তাহার পরে 
তুর্কি” ইরান, খরক-দ্বীপ+ বাহরিন্-দ্বীপ, মক্কা, বোখারা। 

সমরকন্দ, ভোট গ্রতৃতি নানাবিধ দেশ প্রদেশ নগর ও 
গ্রাম ভ্রমণ করিয়া নেত্র-যুগলের তৃপ্তি সাধন করেন। 

* বাক্গাল।ভূগৌলে যে দেশের নাম তিব্বৎ বলিয়া! লিখিত হয় 

তাহার প্রকৃত নাম ভোট। 



৪০... ভারতবর্ধীয় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

ভিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি তুর্কিদেশীয় বস্র! নগরে 
গোবিন্দরীও ও কল্যাণরাও নামে ছুইটি বিষুকমুর্তি দেখি- 
যাছি ও আরব-দেশীয় মন্কট নগরে, তাতার-দেশীয় বাঁখ্- 

নগরে ও খরক-দ্বীপে অনেক হিন্দুর সহিত সাক্ষাৎ করি- 

যাছি। আর তিনি ইহাও কহিয়াছেনঃ আলিরার অন্তর্থত 

রুশ-দেশের আস্বীকান-নগরে অনেকগুলি হিন্দ্রর অবস্থিতি 

আছে ; তাহারা আমাকে যথেষ্ট আদর অবেক্ষা করিয়া 

ভিলেন । কত কত বন পব্বতি অতিক্রম করিয়া ও নান! 

প্রকার অসভ্য ও বব্ধর জাতির মধ্য দিয়া পদ-ব্রজে এত 

দূর ভ্রমণ কর সাধারণ বীর্ধ্য ও সাধারণ উৎসাহের কর্ণ 

নয় | 

আমাদের এ উর্ধাবাঁছু ঠাকুরটি অনুগ্রহ করিয়া ছুই এক 

বাঁর রাঁজ-কার্যও করিয়া দিাছেন | তিনি যে লময়ে ভোট- 

দেশের রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেহিলেন, মে মময়ে 

তথাকার রাজপুরুষের1 তাহার দ্বারা গবর্ণর জেনেরল 

হেস্টিংসের সমীপে রাজ-কার্ধা-সংক্তাস্ত কতকগুলি কাগিজ- 

পত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি সেই সমস্ত লইয়া বারএল, 

ও এলিয়ট সাহেবের সমক্ষে অর্পণ করিয়া যান। আর 

এক বর উাহাকে কাশী-নগরীতে রাঁজা চেত দিংহ ও 

তথাকার রেসিডেন্ট গ্রেহাম দাছেবের নিকট পাঠাইয়া 

দেওয়! হয়। কয়েক বৎসর পরে গবর্ণর জেনেরল তাহাকে 

আশাঁপুর নামক এক খানি গ্রাম জায়গির দেন+ এবং 

তিনি তাহা বরাবর নিষ্কর ভোগ করিয়া আইসেন। 



দশনামী। ৪১ 

তাহার বুদ্ধিঃ বীর্ধ্য, সাহন ও অধ্যবসায়ের বিষয় পর্যযা- 
লোচন! করিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি ইউরোপীয় 

বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে+ হয় ত, দ্বিতীয় রামমোহন রার 

হইয়া উঠিতেন % ।__-এদেশীর সভ্যতর নব্য সম্প্রদায় ! 
তোমর1 কমলা-দেবীর প্রসাদ-লাভ উদ্দেশে ধৃম-্থজ 

হচারু সমুদ্র-যানে সুখে শয়ান ও ম্বচ্ছন্দে দোলায়মান 

হুইয়া, চর্ববয চোষ্য লেস পেয় চতুর্বিধ ভোগ উপভোগ 
পুবর্বক, অক্রেশে কমলা-তীর্ঘ বিলাৎ-ক্ষেত্র দর্শন করিতে 

পার,ও তথাঁকার অসহ্া চাক্চক্য দর্শনে চমত্কুত ও বিমো- 
হিত হইয়া, বিলাতীয় বেশ-ভুষাঁদি ভৌতিক বিষয় মাত্রের 

অন্থকরণ পুরঃমর, আপনাদের অনারব্তাও প্রকাশ করিতে 

নমর্থ হও $ কিন্ত নিশ্চয় জানিওঃ এ অংশে অশিক্ষিত 

পুরাঁণপুরির উৎসাহ, অধ্যবসায়, কৌতুহল ও প্রডি- 
বিধিৎলা অদ্যাঁপি তোমাদের আদর্শ-ভুমি হইয়! রহিয়াছে। 
তোমাদের শরীর গুলিই কেবল বাধনরূপ ধারণ করিয়াছে 
এরূপ নহে, মনও তাঁহার অনুপবুক্ত হয় নাই। “আকার- 

সদৃশী প্রজ্ঞা” কেবল দিলীপেরই হইতে হয় এমন নয় ॥ 
তাদৃশ কবি উপস্থিত থাকিলে, ভাবাস্তরে তোমাদেরও 

এ পপ পপ পাল 

ঈ* পুরাণপুরির যে ভ্রমণ-্বভাস্ত * হইতে এ বিষয়টি সংক্ষেপে 
সংগৃহ্হীত হুইল, ভাছা। ১৭৯২ খফাব্দের মে মাসে সঙ্কলিত হয় ) তখনও 
তিনি দেশ-পর্যটনে এক বারে নিবৃত্ত ছন নাই। 

দ 4১818010 16998801199) ০1. ঘ) ৮৮. 97-46. 
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&২ ভারতবর্ধীয় উপালক-সম্প্রদায়। 

সেই রূপ বর্ণমণ করিতে পারিত্রেনম | শরীর খর্ব, মন খর্ব, 
আয়ু অপ্প, ইহাতে আর শুভ প্রত্যাশার মস্তাবনা কি? 
ভারতভূমির প্ররুতি-সিদ্ধ বঙ্গ-রীধ্য দিন. দিন ক্ষীণ ও 
বিলীন হইতেছে তাছার সন্দেছ মাই । শিক্ষায় স্বভাবের 
ক্ষয় কত পুরণ রুরিতে পারে ? ধর্মনীতির অনুশীলন ও 
অনুষ্ঠান-শিক্ষা এদেশীয় শিক্ষা-গ্রণালীতে অন্নিবেশিত 
কর] রঠজপুরুষদের প্রেয়ঃ ধোধ হয় মাই। অতএব সে 

বিষয়ের ত কথাই মাই। একবারেই যরু-ভুমি! অ- 
তর্পণীয় ধন-লোভ ও শ্ন্য-গর্ড অভিমান “বিদ্যারণ্য' 
অধিকার করিয়াছে । অশেষ দৌষাকর পানীয়-দোষে এ 
পুণ্য-ধামের নকল গুধ সংহার ও সকল অকল্যাণ বর্মন 

করিতেছে । উচ্চতর ও মহুত্তর গুণ লমুদায় তথায় স্থান 

পাইতেছে না 11 অশিক্ষিত লোকের কথাই বা কি 
কছিব? “-_----_তভোহছ্ধিক1 উভয় দলের মধ্যেই 

বাক্য"নিষ্তার অসস্ভীবে পরম্পরের ঘন পেষণ করিতেছে। 

ঠা র্্বকাঁলীন গ্রীকেরা যে হিন্দুদিীকে দীর্ব-ক'র। সাহু ও 
আনিয়া-খণ্ডের অনা অনা সকল জাতি আঅপক্ষণ রণ-পণ্চিত বঙ্গিয়া 

বর্ণন করিয়া্েন। ভাছার এখন ক্ষুপ্র-কার ছইয়। ক্ষুদ্র হইয়। খোল ! 

হায়। দ্রেটিষ্ঠ। বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকীর বীরপুকবদের কুলে কতকগুলি 

পিপীলিকা জহ্বিলাম 1 এ ছঃখ রাখিবার স্থান 1 আমাদের সেদিন 

কি আর ফিরে আস্বে না? 8. | 
. শীসাধারণ বিষয় সন্বস্ধীয় সকল কখারই প্রীয় ব্তিগার-স্থুল 

থাকে; অতথব এ সকল কথারগ নাই এমন নয়] এখন ওত্যেকে 
আপনাকে ব্যভিচার-স্থল্গ মনে কনিনেহ আর প্রতিকার- গিরি 

সম্ভাবন। থাকে না। রঃ 
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মিথ্যা, শঠভা, প্রতারণা ও তন্বিবন্ধন মোকদ্দমায় দেশ- 

মধো যে কিরপ অমল জ্বালিয়! দিয়াছে, ত1 বলিবাঁর নয় | 

পূর্বকালে ঘে হিন্ড্ু-জাতির ন্যায়পরতা, সত্যবাদিতা, 
শীস্তশীলতা, পান-দোষ-বিহীনতা, বাবছার-বিমুখতা & ও 
সর্ববাংশে বিশুদ্ধ-চরিত্রতা দেখিয়। বিদেশীয় লোকে বিস্ম- 
য়াপন্্র হইত, যাহাদের মধ্যে খণ-দান ও তাদৃশ অন্য 

অন্য অনেক বৈষয়িক ব্যবহ্থার বিষয়ে খত পত্রাদি লিখন 

প্রেক সময়ে অপ্রচলিত ছিল, যাহারা ধনাদি-রক্ষার্থ 
কুলুপ দিয়া দ্বার রুদ্ধ করা অনাবশ্যক জানিত "" ও শত 

বংসর অপেক্ষাও অপ্পকাঁল পূর্বে যাহার। সুরধ্য-নাস্ষী 
ও ধর্ম-মাক্ষী করিয়া অকু্িত হৃদয়ে খধণ গ্রদান করিত, 

এই সেই হিন্দুদের এখন এইরূপ ছার্দশ] উপস্থিত হইল ! 
হায়! কি ভারততভূমিই এ অংশেকি হইয়া গেল! অশি- 
ক্ষিত লোকের যতই ছর্গতি হউক না কেন, প্রীতি-মিকে- 
তন. শিক্ষিত-সম্প্রদায়! লোকে তোষাদেরই বিস্তর 
আশ ভরন! করিতে পারে এজন্য তোমাদিগকেই সু 
কথা বলিতে মন যায়। কন তোমাদেরই ভাই অপরাধ 

| * মোকদ্মায় শিখা 

পস্থানাধিক স্বাবিংশতি শতাদ পূর্বে আলেক্জাার ওিখাস্িনীল 

এবং ভছাদের সহচর প্রীকের এপ, দেখিয়। চষতরুত হুম ( তান্ারা 
ভারতবর্ষের একটি লোককেও.মিখ্য। কথ? ক্ছিতে শুনেন নাঁই। এবং 
কখন যে কেহ কছিয়াছে এমনও .জাদিতে পারের আই 4 কিঞ্িনিষিক 

স্বাদশ শতাঁব্দ পূর্বে টীন-দেশীয় ৮02 কানন 
হিচ্দুদের এরূপ নুপবিত্র চরিত খণন করি কান: 2: ক 
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কি? অকারণে কোন কার্যের উৎপত্তি হয় মা। কাঁরণ- 
সঙ্কর উপস্থিত হুইয়াই আমাদের এই ছুর্দশ1 ঘটাইয়াছে। 
_ভাই ছে! আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে ও স্পষ্টাক্ষরে 
লিখিতে পারি, এদেশ সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের * বর্তমান 

অবস্থা বিদ্যমান থাকিতে, বাঙ্গলাঁয় পুনরায় আশা" 

নন্দেরণ অসস্তাবিত উদ্ভব হওয়াও যদি কথঞ্চিৎ সস্তুব হয়, 
তখাচ একটি রামমোহন রায় আর এখানে জন্ম-গ্রহণ 
করিবেন মা! ! বিশুদ্ধ-বুকি রাজপুরুষেরা আমাদের 
প্রকৃত রূপ ব্যথার ব্যথী হইলে যদিই কিছু প্রতিকার 

করিতে পারেন, তথাঁচ অনিবার্য নৈসর্গিক দোষ কে 

মিবারণ করিবে ৭ ভারতবর্ষের ইঙ্গরাঁজ-রাজত্বের নিত্য- 
সহচর-স্বরূপ স্বাস্থ্য-ক্ষয। পাঁপ-রৃদ্ধি ও হুরযুল্যতা দোষই বা 
কি প্রকারে দূরীক্কৃত হইবে ? আবার সর্বাংশে অতি- 
প্রবলের সহিত অতি হূর্বলের শাস্ত,-শীসিত সম্বন্ধের বিষ- 
ময় চরম ফল মনে হইলে হ্বাংকম্প উপস্থিত হয়| যে সমস্ত 
কারণ-প্রভাবে আমাদের উল্লিখিত অকল্যাণ-রাশির সঙ্ঘটন 

হইয়াছে, সেই লম়ুদায়ের কার্ধ্য-প্রবাহ নিরস্তর চলিলে, 
আমাদের বিপৎ-প্রবাহন কোথায় গিয়। শেষ হইবে, 
কে বলিতে পারে ? একবার ভাবিয়া! দেখ দেখি+ কি সর্ব- 

 * জল-বামুঃ বালা-বাবছার। শিক্ষা-প্রণালী, অসময়ে ও অতিরিক্ঞ 
পরিমাণে পরিজ্রম, স্বাস্থা-রক্ষা ও ব-রদ্ধির চেফী-বির, ধর্শ- 

নীত্তির অনুশীলন ও অনুষ্ঠাঝে বন্ধাভ্ভাব, সামাজিক মাাগাদীর 
দোখ-পমুছ ইঙ্যাদি বিষয়ের | 

প' পুপ্রসিদ্ধ বলবান্ আাশাদঙ্জ টেকির। 



দণ্ডী। ৪৫ 

নাশ উপস্থিত ! ভাল এক অপ্রাসঙ্গিক শোচনীয় বাাপার 

উত্থাপিত করিয়া অন্তঃকরণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলাম | 
উপায় যে কিছুই দেখিনে | ভেবেও কুল পাইনে | এদে, 

শের উত্তর কালীন অবস্থা পর পর কেবল ধুমাকীর্ণ“দেখি- 

তেছি। বিষাদ ও অবসাদ আনিয়া জীবন জড়ীভূত 
করিল। যেন কুজ্াটিকায় হৃদয়-ভূমি আচ্ছন্ন করিয়। 
ফেলিল।- ঘোর ছুর্দদিন 1--অমাবস্যার নিশীথসময় !_- 
বিছ্ৎ-শূন্য মেঘাচ্ছন্ন তাঁমসী বিভাবরী !! 

প্রকুত প্রস্তাব আর ভুলিয়া থাঁকা উচিত নয়। দশ- 

নামীরণ ভিন্ন ভিন্ন রতি ও সাধন অবলম্বন করিয়। দণ্তী, 

পরমহৎন, সন্ন্যাসী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত 
হুন। পশ্চাৎ যথাক্রমে সে সমস্ত লিখিত হইতেছে। 

দণ্তী। 

ধাহারা দণ্ড ক কমণ্ডুলু সঙ্গে লইয়া জ্রমণ করেন 

তাহাদের নাম দণ্ডী। মাঁডা, পিতী, পুন্ত্র কন্য। ও 

তার্য্যা-বিহীন ব্রাঙ্মণ ভিন্ন অন্য কাহার দণ্ডী হইবার 

 * এটি বংশনদগু। সেই বংশের গ্রস্থি সমুদায়. হইতে যে সকল 

শখ নির্থত হয় ভাঙ্কা কর্তন করিয়! কিছু ক্রি গর 
হুইয়। থাকে। 



৪৬ তাঁরতবধীয় উপালক-সম্প্রদায়। 

অধিকার নাই &)। এই রূপ ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রদ অবলম্বনে 
রুত-সঙ্কপ্প হুইলে, কোন ভক্তি-ভাজন দগি-সন্িধানে 
উপস্থিত হইয়া আত্ম-বাসনা অবগত করেন। করিলে, 
সেই দণ্ডী গুরুপ্রশ্বাদি দ্বারা তাহাকে সে বিষয়ে নিতাস্ত 

দ্ট-প্রতিজ্ঞ ও যথার্থই পিতা, মাতা, ভাধ্যা পুত্রা দি-বিব- 

ভির্জত জানিতে পারিলে 1 যথাবিছ্িত উপদেশদান ও 

তদর্থ কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হন। 
দণ্ত-গ্রহণ ব্যাপারটি শিষোর পুনর্জন্ম বশিয়া পরি- 

গণিত হয়। গুরু তাহার শরীরে ফুৎকার দিয়া গ্রীণ- 

প্রতিষ্ঠা করেন» অন্নগ্রাশন ও পুমঃসংক্ষীর করিয়া দেন 
সপ 

* পিতা, মাতাঃ শিশু-পুজ ও যুবতী ভার্ষ। বিদ্কমীন খাকিতে দণ্ড" 

গ্রহণ করিলে, তাহা বিফল হয় ও বিষম প্রত্যবায় জন্মে। 

হিরা তীবনযূনজান্লাঘাঁ দহমস্মহি | 

বর কি হিদত লত্য অ: জআঁভ্হতখাহক্যদ ॥ 

ধিহা ন িনহী ইনি ! অ স্বানাসব্তঘাহত্যসূ। 

অক্পযাথ বিদ্ধ লন হীষাক্থ্য মলিচ্ঘমি | 

বিভান বাবধানিশ বন আযান স্যবগতঘা | 

বলযাঘপাহে অন্ধ ঘা ক্ষ ঘনন্মতি। 

ূ নির্বাণ তন্ত্র ্রয়োদশ পটল | 

অলিখিত ছুই বিষয় জানিবাি উদ্দেশে অনেক গুলি ব্যাপাঁরের 
টীম করিতে হন্গ | তাঁহার সধিষ্তর বিবরণ করিতে হইলে সাকিশয় 

বাশুল্য হুইয়! পড়ে। ১৪, এ 



দণ্ডতী। ৪৭ 

এবং দশাক্ষরমন্ত্র নামে একটি মন্ত্র উপদেশ করিয়। 
থাকেন । এইটি ইহাদের মূল মন্ত্র। ইহারা এইটি জপ 
করিয়া অনেক কার্ধ্য সাধন করেন। দণ্ড-গ্রহণের সময়ে 

শিখা ও ত্র অর্থাৎ যদ্দোপবীত পরিত্যাগ করিতে হয় । 
একটি গুবাকের সহিত সেই শিখা ও যজ্ঞোপবীত 
২₹যোজিত এবং স্বৃতি ও মৃত্তিকা দ্বারা বিলেপিত করিয়! 

যথাঁবিধানে অগ্নিকুণ্ডে নিঃক্ষেপ কর! হয়| তাহা ভক্মী- 

ভূত হইলে, শিষ্য ভক্ষণ করেন। করিলে, তৎক্ষণাৎ 
নরনারায়ণ হইয়া উঠেন এই রূপ লিখিত আছে। এই 

নিমিত্ই লৌকে বলে “পৈত পুড়াইয়! ভগবান্ হয়” । 
গুরু যথাবিধ মন্ত্বোচ্চারণ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া 

শিষাকে দণ্ড, কমগ্ডলু ও গেরুয়া বস্ত্ের কৌপীন প্রদান 
করেন। এ দণ্ডের এক স্থান যজ্ঞোপকীত-জড়িত ও 

একটু গেরুয়া বস্ত্রে আরত থাকে । এ দণ্ড গাছটি দত্তী- 
দের পরম পদার্থ। তাহারা উহার উপরিভাগে মহা 
কালীর পৃজা করেন ও তথায় মহামায়া বিদ্যমান গাছে 
এইরূপ ভাবনা করিয়৷ থাকেন। 

'ত্যামি বস্কালাআঁ হৃহভীঘহি মিলার । 

স্ব দুলা নসথান্ধাত্যা লকভীদনি ন্বহা নন: ॥ 

্াক্বালাবা নত সবি ছন্নীঘন্ দবীঃঅম:। 
) লঘ লালা ছিল ্ধ মী চে তন্ন ঘ্যিন্ৃ। ॥. 

নি বণ তত্ব রি 

মতি দণ্ডের ধন মহামায়া বৈস্মমীন বলিয় ভাবনা বরং গ 

রি দণ্ডের উপরি যহাঁকালীর মাননী পুজা করিতে থাক1.তৃমিবসংক্ষাৎ 



1 পপ পপি বি পাপা পলাশ লাতিন: 0 ৩ 

৪৮ ভারতবরধীয় উপামক-সম্প্রদায় । 

নারায়ণ স্বরূপ ও ধর্মাধর্্ের অতীভ। তোমার ষাত।, পিতা, স্বামী 

সকলই দণ্ড-সন্নিধানে অবস্থিত | 

দণ্ডী ও পরমহংসেরা কছেন, দশনামীর মধ্যে তীর্থ, 
আশ্রম, সরস্বতী ও ভারতীর কিয়দংশ এই নাড়ে তিন 

শ্রেণী শঙ্করাঁচাধোর গ্রকৃত শিষ্য-সম্প্রদায়। তাহার" 

শঙ্করাচাধ্যের প্রবর্তিত মতের অন্ুবত্তী থাকিয়] যথাবিধি 

ধর্মাস্ষ্ঠান করিয়া আমিতেছেন। অবশিষ্ট সাড়ে ছয় 
শ্রেণী স্বধর্থ হুইতে স্থলিত হইয়া! অনেক প্রকার অন্ু- 
চিত আচরণে অনুরক্ত হইয়াছে । দণ্ডীরা দগুগ্রহণের 

সময়ে পূর্ববনাঁম পরিত্যাগ করিয়া একটি হুতন নাম ও 

উল্লিখিত তীর্থাদি চারি উপাধির একটি উপাধি গ্রহণ 

করিয় থাঁকেন । 

ইহার] নিগুণোপাসনাই মুখ্য ধর্ম বলিয়া জানেন ও 

অনেকে তদর্থ প্রণব জপ ও তদ্ুপযুক্ত অন্য অন্য অন্ধু- 

ষ্ান করিয়া থাকেন । যাহার] তাহাতে অসমর্থ বা অন- 

ধিকারী, তীহার। শিবাদি কোন সগুণ দেবতার মন্ত্র 

লইয়৷ তদীয় উপামনায় প্ররত্ত হন । 

ইইাদের মছাবাক্যগ্রহণ নামে একটি ক্রিয়া আছে। 

উপনিষদের মধ্যে পরমাত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক ও জীব- 

ব্রত্ষের অভেদ-বৌধক কয়েকটি মহাবাক্য আছে; এ 
ক্রিয়ায় তাহ্ারই একটি অবলম্বন করিতে হয় । 

ইহার1 মস্তক মুগ্ডন? শ্মশ্রঃ পরিত্যাগ ও গেরুয়া বস্তু 

পরিধান এবং বিভভৃতি ও রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করেন, ও 
০০. পাপা ০০০ 

পপি পিপল গা এপাশ পাপা 

পু পরমহৎসের প্রস্তাবে মাবাকোর বিষয় লিখিত হইবে | 



দণ্ডী ৪৯ 

পুর্ষেই লিখিত হইয়াছে, দণ্ড কমণ্ডনু লঙ্গে লইয়। ্রমণ 
করিয়া থাকেন। ইহীর] অপরাপর সমুদন্ন দশনাঁমীর 
অপেক্ষা শুদ্ধাচারী। প্রতিদিন কমণ্ডলু ও পরিধেয় বস্ত্ 

ধৌত করেন, সন্ধ্যাবন্দনার্দি কতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 

করেন এবং প্রতি অমাবস্যাতে অথব! ছুই মাঁস অস্তরে 
ক্ষৌরী হুইয়৷ থাকেন। ধাতু ও অগ্নিষ্পর্শ করেন না, 
হতরাং স্বয়ং পাঁক করিয়া খান না। কোন ব্রাঙ্মণের 

গুছে ভিক্ষা-গ্রহণ অর্থাৎ প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণ করেন, 
অথবা! সঙ্গে ব্রহ্মচারী থাকে তীহারই হস্তে ভোজন 
করিয়! থাঁকেন। দ্বি-ভোঁজন, ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্য জাতির 

অন্ন-গ্রহণ ও আঙ্গরাঁখা, খেলক প্রভৃতি শুযুতবস্ত্র পরিধাঁন 

ইহাদের পক্ষে বিধেয় নয়। নগরে বসতি করাঁও নিষিদ্ধ ১ 
উহ্বার সমীপস্থ কোন স্থানে নির্জনে একাকী অবস্থিতি 
করাই উচিত। কিন্তু ইহীদিগকে এই শেষোক্ত নিয়মটি 
নর্বতোভাবে পালন করিতে দেখা যায় না। পশ্চাল্লিখিভ 
পরমহংস অবধৃত গ্রত্ৃতিকে উক্তরূপ শুদ্ধাচার অব- 
লম্বন করিয়া চলিতে হয় না ক । 

এপি: পাপী বাপ্পা সা 

* অধুনাতন দ্ডি-সম্প্রদায়ের আচারঃ ব্যবস্থার ও ধর্ম্ানুষ্ঠান 

অনেকাংশে পুর্বকালীন চতুর্থ আশ্রমেরই অনুরূপ | ভীহাদের যেরূপ 

নিয়মাদি লিখিত ছইল+ পশ্চালিখিত মন্ত-বচল গুলিতে প্রায় দেই 

রূপই ব্যবস্থিত রছিয়াছে | 
বআনাহাহমিলিস্বান্য: অবিলী দন্থিনী্তজি: | 

_. স্বম্তদীতহ ফামিখ নিন্ঘ: ছহিক্গজীর | 
| মনু ৬| ৪১ 



৫০ তাঁরতবধাঁয় উপানক-সম্প্রদায়। 

দৃণ্তীর শুদ্ধাচারী হইলেও, তন্ত্রের মধ্যে ইহাঁদের 

গুপ্ত ভাবে মদ্যমাংসাদি ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেখিতে 

পাওয়া যায়। 

দক্বনন্' হাহা বচ্দ বমলাষ জিনল্িবে: | 
প্রাণতোধিণী দণ্ডি-প্রকরণ | 

&& জিতেব্ড্রিয় ; গোপনে মন্তমাংসাঁদি পঞ্চতত্ব গ্রা্থণ করিবে | 

কমগুলু প্রভৃতি গ্রহণ চিত গছ ডে টিজার হইয়া ও তি 
বলম্বন পুরঃসর সমীপ-প্রাপ্ত ্ুখদ লীমগ্রীতে নিষ্পৃহ হুইয়! পরিভ্রমণ 
করিবে। 

ব্মনব্নিহলিঈন! হ্বাকৃলামমজাতমাদ্মধন্। 

ভক্বন্ধীতঘেস্বন্তবজীন্তলিলাতয্বলাত্কিব: ॥ 

মনু ৩1 ৪৩ 

অগ্নিস্পর্শপরিত্যাশী, গৃহ-শৃন্ত, শারীরিক কফীদিতে উপেক্ষণ- 
কারী, স্থির-চিত্ত ও পরত্রক্ষে একা গ্রমন। হইয়া অহোরাঁত্র অরণ্যে 
অবশ্থিতি করিবে : কেবল ভিক্ষার্থ এক এক বার গ্রামে যাইবে | 

জমজ্যনত্বঙবন্থুঃ দালী ব্হতী জস্তজ্মবান্ | 

বিশ্বংজিঅনীনিন্য ঘন্মমুমানযদীতযন্ ॥ 

মনন ৬। ৫২ 

কেশ, নখ ও শ্শ্রুঃ পরিচ্ছন্ন অর্থাৎ কতিত করিয়া! রাধিবে এবং 

দণ্ড-কমগুলু ও ভিক্ষাপাত্র সঙ্গে লইয়া! ও কোন গানীকে গীড়। ন। দিয় 

নিয়ত ভ্রমণ করিবে | 

হন্গকাবস্ই্খ ল মঘত্জান বিহ্বাই । 

মত দঘ্্ীস্কি বরিবি অইক্জছি হত্জাতি ॥ 
মন ১। ৫৫ 



দণ্ডী | ৫১ 

ফলতঃ শীক্তদের যেমন পশ্বাচারী ও বীরাচারী নামে 
ছুই সম্প্রদায় আছে, ইহাদেরও সেইরূপ ছুই দল আছে 
শুনিতে পাই। কোন কোন দণ্ডী অতি সংগোঁপনে মদ্য 
মাংসাদি ব্যবহার করেনঃ অপর কেহ কেহ করেন না । 

দণ্ডীতে দ্বাদশ বৎসর পধ্যন্ত উল্লিখিত নিয়ম সমুদীয় 

পরিপালন পূর্বক দণ্ড ত্যাগ করিয়া পরমহংম আশ্রম 
অবলম্বন করিবে এই রূপ বিধান আছে। 

প্রাণধারণার্থ দিনে একবারমীত্র ভিক্ষা করিবে, কিন্তু প্রচুর 
ভিক্ষায় প্ররত্ত হইবে ন1। তি ভিক্ষাঁসক্ত হইলে পরে বিষয়'সক্ত 

হইয় পড়ে । 

বি ঘজন্তমধ ম্মক্লা ব্দাবভসন | 

ভতদ্ম আহান্বষজ্দান সিত্বা লি" বনিস্বংন ॥ 

মনু ৬| ৫১ 

রন্ধনের ধুম রহিত হইলে, মুষলা ধাঁত (অর্থাৎ ধান ভান) নিব 

হুইলে, ঢুল্লীর অগ্নি নির্বাণ হইলে, লোকের ভোজন-ক্রিয় সম্পন্ন 
হইলে, এবং শরাঁব (অর্থাৎ ভোজন-পাত্র) পরিত্যক্ত হইলে, যতিতে 

প্রতিদিন ভিক্ষা! করিবে। 

ভ্লাদ ন বিদাহী হ্বাল্াদ ভন ল ভ্ঈমন। 

মাব্ঘআালিজমলাল। ব্ঞান্বালাবক্লাভিলিনন! ॥ 

মনু ৬| ৫৭ 

ভিক্ষাদি ন। পাইলে বিষণ্ন হইবে না, লীভ হইলেও হৃফট হইবে 

ন11 প্রাণ-ধারণ মীত্রের উপযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে | দণ্ড-কমণ্ডলু- 
রূপ সম্পত্তিতেও আসক্তি-শৃন্ত হুইবে, অর্থাৎ তাহাঁরও মধ্যে এই 
কুৎসিত বন্তরট ত্যাণ কার অথবা এই মনোহর রহ শ্রহ্থণ করি 
ইত্যাদি প্রসঙ্গও করিবে ন1। 



৫২ ভারতবর্ধীয় উপাঁলক-সম্প্রদাঁয়। 

" স্বাহযাক্ছ্ লগ্ছ ন্ত হি ভব ল জাতন। 
হত নী বিলি:ভ্িঘ লঈনূ দহবর্ধতব! ॥ 

দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যদি মৃত্যু-ঘটন1 ন1 হয়, তাহ! হইলে জলের 
মধ্যে দণ্ড নিঃক্ষেপ করিয়া? পরমহুৎন হইবে । 

কিন্তু অনেককে এঁ সময়ের বহু পুর্বে দণ্ড ত্যাগ ও 
অন্য অন্য অনেককে উহার বহু দিন পরেও দণ্ডাশ্রমে 
অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। 

দণ্ডীদিগের অগ্নি-স্পর্শ নিষিদ্ধ অতএব তাহারা শব- 

দা করিতে পারেন না। হয় মৃবত্তিকাতে খনন করেন, 

নয় কৌন দেব-নদীতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। 

কাশী ইহাদের প্রধান স্থান। তাহার অস্তর্থত কোন 
কোন স্থানে শত শত দণ্ডী ও পরমহংন একত্র দেখিতে 

পাওয়া যায়। 

ঘরবারী দণ্তী। 

ইছাঁর] দণ্ডী নামে গ্রসিদ্ধ থাকিলেও, স্ত্রী পুজ্রাদি 

লইয়। সংসার করে ও কৃষি-কর্মাদি বিষয়-কর্মাও করিয়' 
থাকে। ইহারা পূর্বব-লিখিভত দশনামের অন্তর্গত তীর্থ 
আশ্রমাদি উপাধি ধারণ করে ও মধ্যে মধ্যে দণ্ড। কমণগ্ডলু 

গেরুয়া বস্ত্র প্রভৃতি ধারণ করিয়া তীর্থ-ভ্রমণ ও ভিক্ষা- 
পর্যটন করিয়1 বেড়ায় । 

পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ও বিশেষতঃ কাশী জেলায় 



কুটাচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস। ৫৩ 

মধ্যে স্থানে স্থানে এই লম্প্রদ্দায়ী অনেক লোঁকের বসতি 
আছে। নিজ লম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাদের বিবাহাদি চলিয়! 
থাঁকে। অপরাপর গৃহস্থ লোকের যেমন স্বগ্শোত্রে বিবাহ 

করিতে নাই, ইহাঁদেরও লেইরূপ নিজ মঠের দণ্ডিগৃে 
পাণি-গ্রহণ কর! বিধেয় নয় । সারদা মঠের অন্তর্গত তীর্থ 

ও আশ্রমে শৃর্গশিরি মঠের ভারতী ও সরস্বতীর গৃহে 
বিবাঁছ করিতে পারে, কিন্তু আপন মঠের কোন দণ্ডি-কন্যার 

পাঁণি গ্রহণ করিতে পারে না। 

দণ্ডী অথচ গৃহস্থ একথাঁটি আপাততঃ নুবর্ণময় পাঁষাণ- 
পাত্রের মত অসঙ্গত ও কৌতুকাঁবহ বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়। বোধ হয়, কোন কোন শ্রমিক দণ্তী স্ত্রীলৌক- 

বিশেষের মধুর ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া এই কৌতুক ঘটাইয়া- 

ছেন। সন্ত্যাপীদের মুখেও এ বিষয়ের এইরূপ কথাই 
শুনিতে পাওয়া যায়। 

সপ 

কুটাচক, বহুদক, হন ও পরমহত্স। 
সুতসংহ্িতাঁর জ্ঞানযোগ-খণ্ডে চারি প্রকার সন্যা- 

সীর বিবরণ, সন্ত্রিবেশিত আছে 7 কুটীচক, বহুদক, হুংস 

ও পরমহুংস। যদিও পরমহংসের। তর্তব-জ্ঞানীবলম্বী, 

কিন্তু স্ুুতল্*ছিতাতে মহাদেব পরমহংসাদি সমুদয় শৈব- 
সন্ত্যানীর আশ্রম-দেবতা বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছেন, এই 
নিমিত্ত শৈব-সম্গ্রদ'য়ের বিবরণ মধ্যে তীহাদেরও রৃতাস্ত 
লিখিত হইল ্ 



৫৪ ভাঁরতবধাঁয় উপাসক-সম্্রাদায় | 

বক্সদ্বত্জাস্মলহ্ানা লঙ্কা ক: সন্জীস্টিল:। 
নক্থেহ্যানাম্থ ঝর্থ হ্যুত্খনীলাম্্ অস্বীদবং: ॥ 
বালসব্ঘাত্সলহ্যানালাহিলীইবলা অলা। 

মি এ র 

নব্সান্ লন জাবীদ্ত্ ঘৃজ্ঘ; বজজমাধিলা ক্বহঃ | 

হ্তনংছিত1 জ্ঞনযোগ-খণ্ড | 

্রক্ষচীরীদিশের দেবত। ব্রহ্মা, গৃহস্থদিশের সকল দেবতাই পুজা, 
অন্াসীদিগর দেবতা মহাদেব, এবং বাঁনপ্রস্থদিশের দেবতা স্বর | 
অতএব সন্যসীর। সর্বকীলে শিবের পুজা করিবেন | 

কুটাচক ও হংসের1 শিব-লিঙ্গ অর্চনা করেন, বহ্ু- 
দকের] দেব-পুজাঁয় প্ররৃত্ত হন: পরমহছংসেরা কেবল গ্রণব- 

জপ ও জ্ঞাননুশীলন করিয়া থাকেন। ম্ুতসংছিতার 
জ্ঞান-যোগ-খও হইতে হহীঁদের ক্রিয়ানুষ্ঠানের বৃভাস্ত 
পশ্চাৎ উদ্ধত হুইতেছে। 

নবৃতীন্বনস্য ব্বন্মব্য ব্ব ব্য বহ্লালি লিল্পঘ: | 
নিত্বানাহাতর ঘুজ্তীন ব্রবন্ডলা কষ্টেওঘনা ॥ 
সিত্বী অক্ীদবীনী ব্যান নিহ্য্ভী জন্তু: । 
ব্য দবিলন্য জানাধী বাতলীম্ব জদন্ ববহা ॥ 

ব্য আতীত্বুনন জব্জান্ লিঘুহ্তম্ব লিশ্বন্বি্ত। 
ঘিনক্বিক্স্বন জ্ুজজীন্ সত্ত্ব হিনি হিন ॥ 

কুটীচকে সন্যাঁন গ্রহণ পূর্বক স্বীয় গৃহে ব1 স্ববন্ধু-ধুছে অবস্থিতি 

করিবে» এবং ভিক্ষা করিয়া! ভোঁজন করিতে থাকিবে | শিখা 

বিশিষ্ট, “যজ্জোপবীত-যুক্ত+ ভ্রিদ-কমণ্ডলুধাঁরী, কাধায়-বস্ত্-পরিধান 

ও শুদ্ধাচারী থাঁকিয়। সর্ধদ! গায়ত্রী জপ করিবে] ত্রিসন্ধা 



কুটীচক, বহুদক, হন ও পরমহংন | ৫৫ 

সর্ধাঙ্গে ভন্ম লেপন ও ললাটে ত্রিপুগড ধারণ করিবে এবং প্রতি 
দিবস শ্রদ্ধা-নহকাঁরে শিব-লিঙ্গ অঙ্চন| করিতে থাকিবে | 

ন্হনন্থ ক্জাহ্য নন্তুস্তনাহিবতিনন; | 
ঘমানাহ হন্ মন হন্ধান্স' দহিতবজখিন্ ॥ 
শীনাবহতন্বহ্মত্ব লিহজ্ত হিজ্যলক্পনম্। 

ঘাল জন্তদনিলম্থ জীদীনম্ব জানব ॥ 
'াজ্ছাহন নঘা জন্যা দাতা ুললভুনন্। 

ঘনিলমজিল বৃন্লী দস্ষিণীনন্ববুলননূ ॥ 
আনাদন্' অস্টিনন্ভ্ন্ব্বলিনী' জদাঘ্ন্ধান্। 
ব্্দাকীদ্বুলন নরন্ নিপ্তবভুত্বন ঘাহিন্। 
জত্ভী অত্মীদনীলী নব ইননাবাঘল কল: । 

হ্াড্সাতী ্ল্রকা আান্ন্তন্যজন্ মসানলন্সহ্ং ॥ 
ব্্যযান্সাবিন্ত ঘানিলী জদদ্ জন্থা ব্বলান্হীন্ ॥ 

বহুদকে সন্ন্ণসাশ্রম অবলম্বন ও বন্ধু পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয় 

সাঁত গৃহে ভিক্ষা করিবে; এক খৃহস্থের অন্ন-প্রাহণ করিবে না| 

গৌ-পুচ্ছ-লৌমের রজজু দ্বারা বদ্ধ ত্রিদণ্ড। শিক্য, জল-পূত 

পাত্র, কোঁপীন, কমগুলু» শীত্রাচ্ছাদন, কন্থা, পাঁছুকা, ছত্র, পবিত্র 
চর্। স্থচী, পক্ষিণী, কদ্রাক্ষমাল1, যোগপষ্টর, বহির্বাস, খনিত্রী ও 

কপাণ গ্রহণ করিবে | সর্বাঁজে ভন্ম লেপন এবং ত্রিপুত্ড, শিখা ও 
যজ্জোপবীত ধারণ করিবে | বেদাধ্যয়ন ও দেবতীরাধনায় রত হুইয়! ও 

সর্ধদ1 বাক্য পরিতাাগ করিয়। ইউদেবতাঁর চিস্তনে তৎপর হইবে এবং 

সন্ধ্যাকাঁলে গয়ত্রীজপ সহকারে স্বধার্মোচিত জিরাহষ্ঠানে পি 
মি | কন 

স্ব; জলহ্তব' ঘিত্য' বিশ্াদা বৰ ত্ব। 
বন্যা জী | ' অন্ি:দত্ ॥ 



৬ তাঁরভবধীয় উপাসক-সঞ্গ্রদায়। 

হন্ন্য ঈত্য হয্ত' ঘাহবিঝ্িজমাহহান্। 

নিষ্ীন্বলল ্বতদীন্ খিমধিন অনস্্রন। 
অপয়া্ বজবিন্সনস্ীবার্ বশ্িত্ব বদন্। 

বন্ছবান্ধাধঘ ঘাঘিলীজদমক্মাজন্বিন্গালজ্ ॥ 

লীঘবজা লা জক্তু না আব্কাবজ্বাহিষষিন্। 

জন্ যাঈক্হাজ আইল হালান্মর্॥ 

হংসে কমণডলু, শিক্য, ভিক্ষা-পাত্র, কন্থাঃ কৌপীন, আচ্ছাদন, 

অঙ্জ-বস্ত্, বহির্বাস, এবং বংশ-দণ্ড সতত যত্ব পূর্বক ধারণ করিবে ; 

অন্্েতে ভন্ম লেপন, ত্রিপুণ্ত ধারণ ও শিব-লিঙ্গ অর্চমা করিবে ; 

প্রত্তি দিবম একবার মাত্র আট গ্রাঁদ ভোজন করিবে) শিখা সহিত 

সমুদয় কেশ মুগ্ুন করিবে ॥ সন্ধযাকাঁলে গীয়ন্তরীজপ ও অধ্যাত্চিন্তন 

করাবে ; এবং তীর্থ-সেবা, কুদ্তু ও চান্দ্রায়ণাঁদি ব্রতানুষ্ঠীন সহকারে 

এক রাত্রি মাত্র গ্রামে অবস্থিতি করিবে ও ন্যায়-যুক্ত আচরণ করিতে 

থাকিবে | 

দহনস্বন্তিহ্ক্তম্ব হত্ছ লীবারলিম্সিনলূ। 

হি অব্পঘবিলত্থব ঘবিমন্্ জনহ্ততূম্ ॥ 

দন্ি্ীনজিন বৃত্বী ভ্বন্ত্বনিনী জঘাখিজান্। 

মিতা অন্থীঘনীনম্থ লিল্পজনা দহিত্ঞিজন্ ॥ 

জীদীব ছা্ন অন্ধ জন্াঁ ঘীনলিনাবিজ্ঞান। 

আনমন্ত' অস্থিনন্কা' দাতা ছন ননতুনমূ। 
সন্বনাবাত্ হক্ষৌঘান্ না হৃহতলনূ। 

অহিনহিল্সাহিনসিদানী: স্জীতৃতুনল স্বহা। 
সিন ব্মনিমি: দীন্্য দবেস্বত ছি ॥ 

পরমছংসে ভরি গোৌ-বাল-মিশিও রগজু। জল-পধিত্র শিকা, 



কুটীচক, বহূদক, হুংস ও পরমছংস। ৫৭ 

পবিত্র কমণডদু। পক্ষিণী, অজিন, স্থৃচী, মৃত্খনিত্রী, কলুপাণ, শিখা, 
ষজ্ঞোপ বীভ ও নিত্য-কর্ম পরিত্যাগ করিবে | কৌঁপীন, আশচ্ছাদন-বস্তর 
শীত-নিবারিকা কন্থা, যোগপট্টর, বহিব্বাস, পাহ্কা ছত্র॥ অক্ষমণল1 ও 
ংশ-দণড গ্রহণ করিবে, “অগ্নি” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বার! অঙ্গে ভন্ম দেপন 

করিবে ও তিন বাঁর «ও ৮ উচ্চারণ করিয় ত্রিপুণ্ড, করিবে *| 

অতিভোঁজন করিলে ও রিপু-পরতন্ত্র হইলে রা 
ভ্যানে মনঃনসংযোগ হয় না, এজন্য পরমহংস 

অপরিমিত আহার এবং কাঁষ, ক্রোধ, শোক, সর হয” 
বিষাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে। 

নাস্তৃংলমন্দান্ধ' দহ্নস্ক: ভ্বলাব্ববন্। 
লান্যস্মলব্তু হীলীওস্থি লন্ন্ধান্মজলস্মহী: ॥ 
নত্মানীনান্ব্ত্ৰন জুহ্ত্ীন ঘহ্লস্বববজ: | 

পরমহংসের! নানা স্থান হইতে অপ্প অপ্প ভিক্ষা সংগ্রহ 
৮ পেশী শা দাশ শি শি পপ ৮ পপ পপ পপর ৬ 

* কিন্ত নির্ণয়সিন্ধুতে লিখিত আছে; 

ঘহম্ীধাহহ্ত হব স্বী$আবিব্দ? [ 

বিত্ু্াস্ত ঘীওজি লাহিি | 

৬. 7৮ রি মী ঘা 

৪  নিরানিধু। 

পক্ষে তাহা ও বিধেক়্ নয়। রসে ছণড শিখা ৩ আচ্ছাদন 

ধরণ.কর্সিবে লা) ৮. ািউিউ উট ই তিক, রি টু 

পরমছংসে একট হয রথ, | 



৫৮ ভারতবরধায় উপানক-সম্প্রদায়। 

পূর্বক একবারমাত্র আহার করিবে! অনাহ্ছারী এবং অত্যাহথারী 
উভয়েরই যোগ সম্ভবে না, অতএব পরমছংসের| যোখী নুরূপ ভোজন 
করিবে এবং নিন্দিত আচরণ পরিত্যাগ করিয়! সর্ধ-বর্ণোচিত ব্যবহার 
করিতে থাকিবে। 

ব্রাল হীত্বনসিম্যাল' ব্যন্সানমমিষজলম। 
জালঙ্গীঘদ হিন্সার্ণ স্বমবীঘমিবজলম্ ॥ 
কীজনীন্ষঘবিত্রাণ হ্মাহ্দাতিষজলম্। 

আন্তম্ষীজ্তন্থ ঘঙ্গছা অহন্লি নন্মাহাহিল: ॥ 

্রক্মবাদীর1! বলেন, কু্টীচক, বহূদক, হংস ও পরমছংসে ক্্ান, 

শেখচাচার ও অভিধ্যান করিবে এবং বাণিজ্য, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, 
রোধ, লোভ, মোছ+ দন্ত, দর্প প্রভৃতি পরিত্যাগ ও চাতুর্মাস্যের 
অনুষ্ঠান করিবে। 

এই চারি প্রকার সন্ন্যাসীই মোক্ষাভিলাধী। কুটীচক 
বহূদক ও হংসের' ত্রাক্মণের ন্যায় গায়ত্রী জপ করেনঃ 
পরমহংসেরা কেবল প্রণব-জপে গ্রবৃত থাকেন। 

্তীশবনধান্থ স্বস্বাত্য লধব ব্য বজ্গহজজা; । 

সন্যবাত্তাক্বাবীবিহা; দন্ব দঞ্জ বহ্ষিনা: । 

নব্মান্ সঙ্গননন্ ঘন: হা জবল্॥ 
বিবি মনা ভাল: ঘানার: 

. | 

৪ ছংস এবং বছুদক হা মোক্ষ-লাত ঠারান শ্বীক্ষতীষাত 



কু'টাচক, বহুদক, ংস ও পরমছংস। €৯ 

উপাসন1 করিবেন। বেদ-্রয় প্রণব-মূলক, এবং প্রণবেতেই তাঁছাদের 
পর্যাবসান। অতএব পরমহংসে সর্বদ1 প্রণবমাত্র জপ করিবে। 

সন্াাসি-প্রধান পরমছংসে নির্জন দেশে সমীছিত ও মনের ম্ুুখে 

উপবিষ্ট থাকিয়া যখাশক্তি সমাধিস্থ হইবে | 

উপনিষদের মধ্যে পরমাত্মার স্বরপ-বোঁধক ও জীব- 

্রহ্ষের অভেদ-প্রতিপাঁদক কয়েকটি নির্দিষ্ট বাক্য আঁছে' 
তাহাকে মন্থাবাক্য বলে ; যেমন 

সঅলালা সস্কা। 

এই জীবাত্বা ব্রহ্ম | 

বন্ব জক্মাক্তি । 

আমিব্রক্গ। 

নন্ষকাছি | 

দি সেইব্রদ্ষ] 

জ্ঞানীপন্ন পরমহংসের1 ইহার কোন না কোন মহা" 

বাঁক্য অবলম্বন ও তদর্থ-চিন্তুন করিয়া আত্ম-জ্ঞানের অন্ধু- 

শীলনে প্ররৃত্ব থাকেন । ৈতবাদীরা যেন হুরি ছরি, রাঁধে 

রাঁধে বা হুর্থা তার! প্রভৃতি ইস্টদেবতার নাম উচ্চারণ 

করেন+ ইঞ্কাদের মধ্যেও অনেকে সেইরূপ মধ্যে মধ্যে জীবে- 
শ্বরের অভেদ-গ্রতিপাদক সোঙছং শিবোহছং ইত্যাদি 
বাক্য উল্লেখ করিয়া আপনাদের টিনটিন পরি- 

চয় প্রদান করিতে খাকেন। .. 
পরমহ্ংলদের এক একটি দল সিন ভারে 



৬ তারভবধীয় উপাসক-্সপ্প্রদায় | 

মণ্ডলী কছে। যেমন মঠের অধ্যক্ষকে মহস্ত বলে, সেইরূপ 

পরমহংন-মগুলীরও এক জন অধ্যক্ষ বা কর্তা থাকেন, 

তাহার নাম স্বামী। এরূপ মগ্ডলী-বদ্ধ পরমহংদেরা কখন 

গৃহ-বিশেষে অবস্থিতি করেন, কখন বা তীর্থ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত 
হইয়া নান! স্থান পর্যটন করিয়া থাকেন । 

উক্ত চারি প্রকার উপাসকের অস্ত্যেঞি-ক্রিয়াও এক- 

রূপ নয়। নির্ণয়সি্ধুতে কুটাচককে দাহ, বহৃদককে জল- 
তারণ ও হুংসকে জলে নিক্ষেপঃ এরং পরমহংসকে 

খনন করিবার ব্যবস্থা আছেঞ্চঃ কিন্তু বায়ুমংছিতাঁতে 

লিখিত আছে, পরমহুংস ভিন্ন অন্য তিন প্রকার 

সন্ন্যাসীকে খনন করিয়া পরে দাহ করিবে। 

ভন লহ্ত্বন জাঙ্ দহলভহ্য বকা । 
ব্ীন্র ব্বলর্ন লহ্ঘ লাখীন্ব' লীহন্ধঙ্গিতা ॥ 
অম্তহ্যাদন জাহ্ঘ নন্ঘণচ্রঙ্লা মুন । 
ক্স হ্যাদিন নব ব্যাণিনীক্কি লক্ট; ॥ 

অন্মমানদি বিন্কৃঘাঁ লন দুলনান্বংন্। 
দন্তাতৃত্থী বঘাঘান্ক জ্বহযান্ত্কলন্দ্মনন্ ॥ 

পরমহুৎসের মৃত্যু হইলে, দাহ না করিয়া! খনন করিবে | তাহার 

* ভতীন্ম বম মহ বরস্ব মঙহন্দূ । 
কব জর নর বিস্ছিতয সহসন্ যাদূহরের | 

সু ূ 

কুটাচককে দাহ, বহছুদককে জল-তারণ, হুংলকে জলে নিক্ষেপ, 
এবং পরমহ্থংসকে খনন করিবে । 



কুীচক, বহ্দকঃ ছংনস ও পরমহংস। ৬১ 

অশোঁচ নাই, জল-ক্রিয়াও নাই | ছেমুনি! অধর্ুয সেই স্থানে অশ্ব 
রোপণ করিবেন | অশ্ব স্থাপন করিলে ভীহার শিব-স্থাপন কর" 

হয়| অন্য অন্য সন্্যানীকে প্রথমে খনন করিবে, পশ্চাৎ শব 

গ্রহণ করিয়! যখাশান্ত্র দান করিবে | 

এই চারি প্রকার নন্যাসীর মধ্যে পরয়হংসকেই 

সচরাচর দু কর! যায়। অপর তিন গ্রকারকে সেরূপ 
দেখিতে পাওয়! যায় না। 

পরমহংস ছুই প্রকার) দণ্ডি-পরমহংস ও অবধৃত- 
পরমহংস। যাহার! দণ্ড ত্যাগ করিয়। পরমহং সাশ্রম 
অবলম্বন করেন, তীহ্ার! দণ্ডি-পরমহতন। আর যাহার 

অবধূতী বৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়া পরে পরমহুংস হন, তীহা- 
দের নাম অবধৃত-পরমহংন। অবধৃতী বৃত্তির বিষয় পম্চাৎ 

লিখিত হইবে । 
যদিও ইঞ্ছীরা ও'কাঁর-উপাঁদক ও তত্বজ্ঞানাবলম্বী, 

তখাচ প্রয়োজন হইলে, কেছ কেহ দেব-প্রতিমুর্তির 
অর্চন! করেন, কিন্তু তাহাকে নমস্কার করেন না। ইহাদের 
মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তি বীরাচার অবলম্বন অর্থাৎ 
সুরা পান করিয়া থাকেন । 

কাশী ইাদের প্রধান স্থান। তাহার অন্তর্থত কোন 
কোন স্থানে শত শড দততী ও ঠ পরমহংস এক দেখিতে 
পাওয়াযায়। 



৬২ ভাঁরতবধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

সন্যাসী। 

(অবধৃত) 
যে সমস্ত জটা ও শ্মশ্র-ধাঁরী শৈব উদাসীন সচরাচর 

সন্ন্যাসী বলিয়া প্রনিদ্ধ আছে, তাহারা আপনাদিগকে 

অবধৃত ও আপনাদের রৃত্বিকে অবধূতী বৃত্তি বলিয়া পরি- 
চয় দেয় | 

ভন্ত্রকারেরা কছেন, কলিযুগে বেদোক্ত সন্ন্যাসাশ্রম 

নিষিদ্ধ; তস্ত্রৌক্ত অবধৃতী শ্রমই নন্ন্যাসাশ্রম। 
ঝিদ্ব ঘাম ইতি বহীদ্হহ্তঘাহ্যল। 
হী বানান লদ্বত্ম অলহান্ ক্বীবন্বুলি: ॥ 

পপি পা পপ তিক পাশপাশি পাপা পাশাপশপাশপাশপপানশপ ৪ 

* যে সকল শৈৰ উদাসীন দণ্ডীদের স্ায় অমাবস্যায ম্তকাদি 
মুগডন ন! করিয়া সচরাচর জট! ও শশ্রু ধারণ করেন এবং এই 

প্রস্তাবের মধ্যে লিখিত নিয়দানুলারে ধাছাদের সন্কযাস-গ্রহণ, 

যটকর্খ-সাধন ও নানাবিধ ব্ত্তি অবলঘ্বন কর! হয়, স্তাছাদিগ্বকেই 
অবধূত ও তাহাদের রত্তিকেই অবধূতী বৃত্তি বলে | 

হন্যে ইবি সবজ্যাসি আরধুষী বঘা মবব্। 

মীহঘ্ সুক্ধি জানীযার্ সববা বক্ষষঘহানত্থ: ॥ 

বহুদ জমিন জী স্বযাঘখাহক্য দহ । 

বু বসি মীর ব্লগ ॥ 
ৃব্ত্তনী পতহতন ব্মামাবহ্জাবাঘান্খ ইহা । 

লতা ষ মন্রজাক হী অব্তন দিম ॥ 

আঘক্কন ঈগজানস্তক্পান্ত্ছিষবীস্বর্ূ। 

তআহ্মিদাভাধিসূঘা বা হড়াত্বানসি ঘাযন্ ॥ 



সন্ন্যাসী । ৬৩ 

খবব্ব্জানিঘিলানঘূনাস্মলঘাহয্যন্। 
নবম জজিন অভ বন্জমাঘন্ন্বযা জন্ী ॥ 

মহানির্বাণতন্ত্র অউমোল্লাস। 

হিলম্ঘতী না মীইনুত্বাঘ শা জীদিনী মবিন 

বন্গব্বনহলঘিদ্াত্ জান ধু ॥ 

নির্ব্বাণ তস্ত্র চতুর্দশ পটল। 
দেবি! যে রূপে অবধূত হয় বলিতেছি শুন। তিনি সতত 

পঞ্চতত্ব-সেবাঁয় তৎপর খাকিয়। বীর * স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিবেন | 
সন্ন্যাস সংক্ান্ত সমস্ত উৎরুষ$ বিষয়ের যেরূপ বিবরণ করিয়ণছি, 

তিনি সেই রূপ বীর-প্রিক়-ভাবে সমুদাঁয় কার্যের অনুষ্ঠান করিবেন | 
দণ্ডতী সকলে অমাবস্যার দিনে যেরূপ মস্তক মুগ্ডন করেন, প্রিয়ে ! 
বীরাবধূতে সেরূপ করিবে না| অসংস্কত কুন্তলরাঁশি ও লমান 
মুক্ত-কেশ সমুহ ধারণ করিবে | অস্থি-মালায় শোভিত হইবে 

বা কত্রীক্ষ ব্যবছীর করিবে । বীর-শ্রেষ্ঠ অবধূতে বিবস্ত্র ধাঁকিবে 
বা কৌঁগীন ধারণ করিবে এবং তি রক্তচন্দন ও ভন্ম লেপন 

করিতে থাকিবে । 

তত্ত্বে চারি প্রকার অবধূতের বৃত্তান্ত আছে; ব্রক্গাবধূত, শৈৰা- 
বধৃত, ভক্তাবধূত ও হুংসাবধূড। 

রন্তাবলীনাঘজা ম নাল়হ্ক্যলিযাহ্হ; | 

অস্কোক্সজ বহন্নীদি ক্মাধ্ীী নবী: পিই & 

৯% এস্ছলে বয় শঙ্কর অর্থ, টা / শাঁজি স্ভাদায়ের 
বিবয়ণ মধ্যে সে-বিধয়ের লবিশোশ সত দেখিতে পাঁইবে | 



আস্ত পাপা 

৬৪ ভারতবধীয় উপানদক-সম্প্রদাঁয় ৷ 

তত্তবজ্ঞে! কলিকালে সন্ন্যাসাশ্রমে বেদোক্ত দণ্ড 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি যে সমস্ত ব্যক্তি ব্রক্ম-মন্ত্র গ্রহণ করে, তাহার! 

গৃহস্থ হইলেও যতি বলিয়া পরিগণিত হয়। 

ঘুঘাঁমিঈন্সবিঘিলা বব্কনা বি ব্ব মনল; | 

বানান তত; মুজদীনা: স্ধাস্থিন ॥ 

মহানির্বাণতন্ত্র চতুর্দশোলাস। 
যে সকল লোকে পূর্ণাভিষেকের নিয়মানুনারে সন্ধযাস গ্রহণ করে। 

সেই সমন্ত শ্রদ্ধাম্পদ ব্যক্তির নাম শৈবাবধুত। 
অলাহঘলীমিতিজ: ুদ্যাুষ্ীবিমর: | 

ক: সহযদ্কধাক্ম: ঘহিক্রাতমহ্: ব্যন: ॥ 

প্রীণতোধিণী-ধত মহামির্ব্ধাণতত্ত্র-বচন| 
ভক্তাবধূত হুই প্রকার ) পূর্ণ ও অপূর্ণ | পুর্ণ ভক্তাঁবধূতকে পরম- 

হংস ও অপুর্ণকে পরিব্রাজক বলে। 

শন্য্যাদনধুনার্ণা ন্বহীতী ত্কৃঘ তক্ন। 

লনীহল্য শীনমীনান্া ভুন্ধা: বশী ম্বিবীদনা: | 

কী ন স্বআন্ হলীঘক় ন শি ঘহিত্ক্কৃদ্। 

মাহন্নেকন্মন্ বিস্কতন নিজ বিখিবত্তিন: | 

ন্বজন্ ব্রজালিন্টিক্ালি নাব্াহ্ি বক্টেলিসিলাী | 

বৃহীতা হিব্বংম শ্রীব্ব লি:ঘজজ্দী পিহব্মদ: ॥ 

ঘতানা নাহ ব্যত: খীাবব্হিত্জিল: ॥ 

নিনিবীন নিস: জাজি'আক্কী লিহদরুজ: ॥ 

নান অজ্যঘআনাঁ ল লক আআবালখাহত্যা। 

স্বরীবিদতীনিন্ন্থী ভঘাব্যাঘমহী বি: ॥ 

' প্রীণতোধিপী-ধত মঙ্থানির্বাণতজ্জ-বচম। 



সন্ন্যাসী। ৬৫ 

ধারণের বিধাঁন নাই % ॥ কেন না তাহা শোত সংস্কার । 

শৈব সংক্কার দ্বারা যে অবধৃতা শ্রম-গ্রহণ, তাহাই কলিতে 
19855 ধা 

সিপাহী পপি পিপিপি িশিতাশিপীশিপি। -শীিটীশ্টী তিল টি 

চারি প্রকার অবধূভের মধ্যে চতুর্থকে তু তরী বলে। অন্য তিন 
প্রকার অবধূত যোগ ভোগ উভয়েতেই রত | তাহারা মুক্ত ও শিব- 

তুল্য | হংসাবধূতে স্ত্রীনঙ্গ ও দান গ্রহণ করিবে না ? যদৃচ্ছা-ক্রমে যাঁছ। 
কিছু পায় তাহাই ভক্ষণ করিবে) নিষেধ বিধি কিছুই মানিবে না | 
এ তুরীয়াবধূতে স্বজীতির চিহ্ন ও গৃহ্থাশ্রমের ক্রিয়া সমম্ত পরিত্যাগ 

করিবে এবং সঙ্কপ্প-বর্জিত ও নিশ্চেউ হইয়। সর্বত্র ভ্রমণ করিতে 
থাকিবে । সর্বদ! আত্ম-ভাবেতে সম্ভউ; শৌোক-মোহ-রহিত, গুহ- 

শূন্য, তিতিক্ষ!-যুক্তঃ লোঁক-সৎসর্গ-বর্জিত ও নিকপদ্রব হুইবে। 
তাহার ধ্যান-ধারণাও নাই, ভক্ষ্য-পানীয় নিবেদন করণও নাই | ভিনি 

মুক্ত, বিমুক্ত, নির্ব্িবাদ হংসাঁচার-পরায়ণ ও যতি। 
* কিন্তু রদঘুনন্দন ভট্টীচীর্ধ্য মলমাসতত্বের মধ্যে লিখিয়াঁছেন, 

কলিতে যে সন্াস-গ্রহণের নিষেধ আছে তাহ! ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের 
প্রতি, ব্রাহ্মণের প্রতি নয় | 

এদিকে আবার গৃহাশ্রমী সাধক-বিশেষকেও অবধূত সংজ্ঞা 
দেওয়! ছইয়াছে। 

অনগুনস্থ স্িবিঘী ব্তন্ৃত্তস্থ ছিনান্তন: | 

অন্থবস্বাসি হিন্বাত্তাধিিতীলিবিত্কাহযোনু ॥ 

তাহ: ঘল্সতাহ্হ্বী অ্ৃক্কাঘী হিলিন্মহঃ | 

নস্কাবঘুনীবনহি জিনীমন্ত্ব হাসি: | 

প্রীণতোধিণী-ধত মুণ্ডমালীতন্ত্র-বচন | 
দেবেশি ! অবধৃত ছুই প্রকার ; গৃছস্থ ও উদাসীন| বস্ত্র-ধাঁরী ব! 

বিবস্ত্র, দার-পরি গ্রাী। যরধাবিধি সর্ব-আ্্রীগামী ও খমাবনা গৃসস্ছ 
অবধূত দ্বিতীয় সদাশিব-দ্ঘরপ | 



৬৬ ভাঁরতবধীঁয় উপাক-সম্প্রদায় । 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শৃড্র, সাষান্য বর্ণ সকলেরই 
অধধুভাশ্রম অবলম্বনে অধিকার আছে। 

ললাক্মব্য: লিতীনক্য: আর: বালান্য হত্র ভ্। 
জ্মলাবভনদঘক্জাই দস্বালালঘিলাহিনা ॥ 

প্রাণতোধিণী-ধ্বভ মন্থাণির্ববীণতত্ত্র-বচন | 

্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃঁদ্র, সামান্য এই পঞ্চ প্রকার বর্ণেরই 

কুলাবধূত হইবার অধিকার আছে। 

বদ্ধ পিতা মাত) পতিব্রতা ভাধ্যা ও শিশু পুক্জ বিদ্য- 

মান থাকিতে অবধূতীশ্রম গ্রহণ করিতে নাই। 

লানং দিনং সত্ব নাব্দাস্ব দনিমনাজ। 

মিদ্যন্ব নলত স্ষিলা নাবধনাক্মল লজীল্ ।। 
মহাণির্্বাণতস্ত্র অফটম উল্লাস। 

রদ্ধ পিত' মাতা, পতিব্রতা। ভার্য্যা ও শিশু পুঁজ পরিভ্যাণ্ধ করিয়া 

অবধূতাঁআম অবলম্বন করিবে ন1| 

নামলন্নাস। 

যিনি গৃহীশ্রম পরিত্যাগপুর্ববক সন্ন্যাসাবলম্বনে কৃত- 
সঙ্কপ্প হন *%, প্রথমে তিনি গুরু-সন্ত্িধানে আগমন পূর্ববক 

শিখা-সুত্র পরিত্যাগ করিয়া নমঃ শিবায় বাও' নমঃ 
পশিাপিপপাপীপাপপশপ পিপিপি িপীশিপিশীসপাপশিশিপ। পে পাপা পাপ পল 

%* লেইকে ভিন প্রকারে সম্গাসী হয় | 

১.কেছবা কোন কারখে সংসারের উপর বিরক্ত ও গৃছ হইতে 
জেঙ্ছ। পুর্ববক বহির্থতি ছইয়। অঙ্গ্যাস-ধর্মাবলগ্বন করে। 

২-কোঁন গৃহী ব্যক্তি নিঃসস্তান হইলে ভক্তি-ভাজন সম্গাাসি- 



কর্দসন্ব্যান বা ষটকর্ম্ম। ৬৭ 

শিবায় এই মন্ত্র গ্রহণ করেন, এবং আপনার পুর্বব নাম 
বিসর্জন দিয়া! একটি সুতন নাম ও গিরি, পুরি, ভারতী, 
বন, অরণ্য, পর্বত, সাগর এই সাত উপাধির অন্তর্গত 

একটি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাঁকেন 11 ইহাকেই নাঁম- 
সন্যান কছে। 

নামসন্ন্যানী গুরু উপদেশ অনুমারে উপামন। ও 

তীর্থ-ভ্রমণাদি করিতে প্রবৃত্ত হন ও কিছু দিন পরে পশ্চা- 
লিখিত ছয় প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া পুর্ববাপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ অন্য একটি মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইছাকে কর্সন্্যাস 
বলে। 

কর্ণাসন্ন্যাস বা বট্কর্থ । 

উন! গ্রহণ করিবার সময়ে দেব, খধি ও পিতৃ-লোঁকের 
অর্চনা, আত্ম-শ্রান্ধ ও বীজছোম নামে একটি হোমের 

বিশেষের সন্মিধীনে উপস্থিত হুইয়| এইরূপে মানসিক করে যে, যদি 

আমার পুভ্র-সন্তান হয়, তাহ হইলে আপনার নিকট তাহাকে সমর্পণ 

করিব | আক্যামী এইরূপে যে বালকটি প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে প্রতিপাঁ- 

লন করিয়া সন্ন্যান-ধর্ম উপদেশ দেন | 

৩--কোন কোন অন্যাসী কোন নির্ধান গৃ্ছশ্থের নিকট হইতে বাঁলক 

ক্রেয় করিয়। সিজ ধর্ষে দীক্ষিত করেন | এই ভিন প্রকারের মধ্যে প্রথ- 
মোক্ত প্রকার সন্গ্যবসীই অধিক। 

প' ইন্ছাদের এই নাত প্রকার নাম গ্রহণ করিবার অধিকীর আছে 
বটে, কিন্ত এখন পারি। পুরি ও ভারতী ভিন্ন অন্য অন্ত জাতিহী 

অন্সাসী সচরাচর দেখিতে পী্রয়ণ বায় না|. 



৬৮ ভারতবীয় উপাঁসক-সম্গ্রদায় । 

অনুষ্ঠান করিয়া শিখা ও যজ্ঞনুত্র পরিত্যাগ করিতে 

হয় *%*। শূদ্রের যজ্ঞোপবীত নাই, অতএব ত্রীহার শিখা- 
ত্যাগ করিলেই কাঁধ্য লিদ্ধ হয় । 

নন:বন্নঘ লা: বজ্ছা ইবমিদিন্্তিনা: | 
ঘিত্বান্ভলদহিন্সানাহক্তী বক্ানথী লবন্ ॥ 

অন্পব্তনমিত্বাল্পানান্ ঘক্সবাব: ব্যান্রিজন্মলাল্। 

স্বরাব্যানিনইদান্্ব মিত্বা ভীম বক্জিতা ॥ 

মছানির্বাণতন্ত্ব অফম উল্লাস। 

তদনস্তর দেব খষি ও পিভৃ-লৌকের তৃপ্তি সাধন এবং শিখা ও 

যজ্ঞেপবীত পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য ব্রক্ষময় হুইবে। ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে শিখা স্তর উভয় পরিত্যাী করিয়া সন্্যামী হইবে | 
শুদ্র ও অন্য অন্য বর্ণের কেবল শিখা দগ্ধ হইলেই সন্গ্যাস-সংস্কীর 

সিদ্ধ হয়| 

উল্লিখিত ছয় প্রকার করাকে ষট কর্তা কছে। যাব এ 

সমুদয় সম্পন্ন ও নিশ্্-লিখিত মহামন্ত্ গৃহীত না হয়, তাবৎ 

স্্যাসী পূর্ণ সন্্যানী হন না+। এ ছয় প্রকার কর্ম সম্পন্ন 
.... পেপসি পাশপাশি পাতে শীত তা পিস্পা শা ০২ ০ পিষ্ট পপ পাপী পিসি সত পাপী 

গং সন্যাসীর নাসন্যাস-গ্রহথণের সময়ে শিখা ও ও সত ত্রপরিভ্ঞা 

করেন। অতএব কর্মসন্্যামের সময়ে প্রথমে একবার যজস্থত্র গ্রহণ 

করিয়। পশ্চাৎ ত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহীরাঁও দণ্ডীদিগের ন্যায় এ 
ত্র একটি শুপারিতে জড়াইয়া ও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করেন। 

যটকর্্-সাধনের সময়ে যদি মন্তকে জটা! থাকে তাহা! হইলে সেই 

জটা কর্তন করেন, নতুবা কুশের শিখা প্রস্তত করিয়! ছেদন 

করিতে হয়। 

1 ইহীর'ও এ বটবর্শানুষ্ঠানের সময়ে দণ্ড গ্রহণ করিয়। থাকেন, 



কর্ধসন্ন্যাস বা ষট্কর্্ । ৬৯ 

হুইলে, গুরু শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে জীব-ব্রদ্ষের অভেদ- 
বৌধক নিম্ন-লিখিত মন্ত্র উপদেশ দেন। ইহার নাম সচ্চি- 

দানন্দ মন্ত্র 

নক্নলহ্ি জন্তাদান্ত্ স্বব্ব; ঘীংক্ছ বিলাজত । 

নিন্বানী নিবস্কতাহ: ভ্রনারল ব্যব্থ তব | 
মহাঁনির্বাণতন্ত্ব অষ্টম উল্লাস। 

ম্ছাপ্রীজ্ঞ! তুমি সেই ব্রহ্ম । আমিসেই ব্রহ্ম ৭" এইরূপ ভাঁবন) 

কর। মমতা ও অহঙ্কার পরিভ্যাগ করিয়। আত্বভাবে স্থখে বিচরণ 

কর। 

শিষ্য এইরূপ মহা মন্ত্র গ্রহণপুর্বক আঁপনাকে আত্ম- 
স্বরূপ বিবেচনা করিয়া নিম্ন-লিখিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক 

গুরুকে প্রণাম করেন। 

নলব্তৃধ্য ললীনন্ত' ন্তষ্ৰ জন্ত্' ননীলব্দ: | 
ক্রম অব্ক্কসন নিপ্বক্ছদ ললীওহ্ত নি॥। 

মহানিব্বাণতন্ত্র অফম উল্ল'স। 

তোমাকে নমস্কীর। আমাকে ন্মন্কীর। তোমাকে ও আমাকে 
বার বার নমস্কর। তুমিই সুতরাং তুমি ও আমিই বিশ্বরূপ, অতএব 
তোমাকে নমস্কার করি । | 

কিন্ত দণ্ডীদের ন্যায় তাছ! ধারণ ও সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করেন মা) ১ 
সময়েই পুঅরাঁয় গুককে অর্পণ ফরেন। 

শ' হৎস শবের নানী অর্থ; শিব, সৃর্্য বিফ, পরমাত্ব। জান 
এই মন্ত্রে ও ইহার পম্চাল্লিখিত কয়েক মন্ত্রে উহ পরমা স্ব অর্থাৎ 
ব্রন্ম-প্রতিপাদক বোধ হয়। 



৭6 ভাঁরতবধীঁয় উপাঁষক-সম্প্রদাঁয় | 

তন্ত্রের মধ্যে উল্লিখিত ব্রক্ষ-মন্ত্র উপদেশ দিবার ব্যবস্থা 
আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীরা ল্রাঁচর এরূপ অর্থ-প্রতিপাদক 
নিম-লিখিত সচ্চিদাঁনন্দ মন্ত্রটি ক ট্রীহণ করিয়া থাকেন । 

সী ব্বীচন্ত শষ; সহন্তধ্ব; নহ্আানা বিবিলা । 
লিন্মত ব্বস্িকালন্ত্বক্র্থ ব্বীংক্ক অত্মম ॥। 

ও | আমি দেই হংস, পরমহংস, পরমাত্বাদেবত। | আমি 

সেই জ্ঞানময়, সচ্চিদানন্দ-শ্বরূপ পরব্রশ্ব | 

এই মন্ত্রের একটি গায়ত্রীও আছে, তাঁহা অভ্যাঁন 

করিয়। জপ করিতে হয় । সেটি এই, 

আআ ভববাত নিষ্বক্ত দহলন্বববাত শীলক্ষি 

নলী ব্বব্ব: সন্বীহৃতান্। 

ও | হংসকে জ্বাত হই, পরমস্ংসকে চিন্ত। করি। হস আঁমাঁ- 

দিকে ভাহ। প্রেরণ কন! 

এ দেশীয় ব্রাঙ্ধণেরা যেমন উপনয়নকালে গায়ত্রী- 
উপদেশ গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রায় সকলেই তাহার অর্থ- 

বোধ ও তাৎপর্ধ্যান্থণীলনে অনমর্থ হইয়া তন্তরোক্ত একটি 
সাকার দেবতার আরাধনায় অন্থুরক্ত হন, সেইরূপ, সন্র্যা- 

পীর] শেষে সঙ্গিদানন্দর যন্ত্র গ্রহণ করেন বটে কিন্তু অধি- 

ংশে তাহার ভাব-গ্রহ ও অর্থ যোধে অসঘর্থ হুইয়! 

* ইছুণর অন্য একটি দাম প্রম্ছতস যন্ত্র রা পরমস্থহস মন্ত্র 

দ্বাদশ প্রকার | 

স্কাউট ০.৮ শত পপ 



কর্মাসন্ন্যাল বা ষট্কর্খ। ৭১ 

শিবের উপাঁপনাতেই প্রত থাকেন। তীহারা সচরাচর 
এই নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করেন) 

লন দহী ববী লন্ছিক্বী ল হা হ্তুলি: | 

ক্মপীহাজ পহী অন্বী লা্ি নন ছ্হী: দহন ॥ 

মহাদেবের পর আর দেবতা নাই, মন্ছিন্নঃস্তবের পর আর স্তব 
নাই, অধোর-মন্ত্রের পর আর মন্ত্র নাই, গুক-তত্বের পর আর তত 

নাই। 

উল্লিখিত কর্ণসন্্যাসের অন্তর্গত উপনয়ন ক্রিয়াটি 

দিবাভাঁগে ও অপরাপর সমুদাঁয় কর্ম রাত্রিষোগে সম্পন্ত 

হয়| যেখানে ভাঁরি ভারি জমা *% উপস্থিত হয়, তথায় 

একেবারে বহুসংখ্যক লন্ন্যানীর ষট্কর্শম হইয়া! যাঁয়। 
যে গুরু ঘট কর্ণ সম্পাদন করিয়! দেন, তীছাঁকে আচার্য্য 

বলে। ণ্তী আচার্ধ্যই প্রশস্ত ; দণ্ডী উপস্থিত না] থাঁকিলে 
ফোন সন্গ্যালীকে এ পদে অভিষিক্ত করা হুয়। 

সন্ন্যাসীদের মধ্যে দীক্ষা-গুযু ও মন্ত্র-শিষ্য ব্যতিরেকে 

অন্য একরূপ গুরু-শিষ্যের অ্বন্ধ বিদ্যমান আছে । কোন 

কোন সন্ন্যানী আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা বয়োজ্যেষ্ঠ অন্য 
কোঁন স্গ্যাসীকে গুরু-ন্থরূপ বিবৈচন] করিয়া ভীন্ণার নিকট 
ধর্ঘম-বিঘয্ের উপদেশ গ্রহণ করেন ও ভীহার অন্থুগত 
হই! সেবা শুঞ্ধধা করিতে থাকেন । এইরূপ গুরুকে নসদ্ধ 
ও শিষ্যকে সাধক বলে।. রর 

* কিছু পরে জমধতের পিষর দেখিতে পাইবে! :.. 



৭২ ভাঁরতবধীয় উপাসক-সন্প্রদাঁয়। 

প্রাত্যহিক ক্রিয়া । 

সন্ন্যামীদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াতে শিব-পুজাঁরই 
আধিক্য দেখিতে পাওয়] যায় । তাহার] গ্রতি দিন ানো- 

ত্বর কৌপীন পরিবর্তন ও বিভূতি ধারণ করিয়া শিব-পৃজ 
করেন যদ্দি সঙ্গে কোন শিব-মুর্তি থাকে, তবে তীহারই 
আরাধনা করেন? নতুবা নিকটে শিবালয় থাঁকিলেঃ সেই 

স্থানে অঙ্চন1 করিতে যাঁন। &$ উভয়ের অসস্ভাব হইলে" 

বাম হস্তের অঙ্গুলি গুলির বিন্যান-বিশেষ দ্বারা পঞ্চমুখী 

অথবণ যোনি-বিশিষ্৯ লিঙ্গব্ূপী মহাদেব করিয়! তীহারই 

পৃজা করিয়া থাকেন। পরে মন্্যাস-গ্রহণের সময়ে গৃহীত 

নমঃ শিবায় বা ও নমঃ শিবায় এই মন্ত্র জপ করেন। 

অবশেষে মহিত্বঃস্তব ও তাদৃশ অন্য স্তোত্র ও কোন 

দেব-নামাবলি অথবা ইছার মধ্যে কোন ছুই একটি বিষয় 

পাঠ করেন এবং কেহ কেহ তগবদ্পীতাদি তত্ব-শী স্ত্ও 

আরৃত্তি করিয়া থাকেন +। 

অন্য অন্য অনেক সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাদেরও 

গুরু-তক্ি একটি প্রধান ধর্ম । সায়ংকালে ইহারা 

মাঁনমী পু্জা করেন; চক্ষু মুদিত করিয়া গুরু-মর্তি ধ্যান 

করেন, মনে. মনে তীছাকে আসন দিয়া উপবেশন 

করান, পাঁদপ্রক্ষালন ও স্নানাদি করাইয়া! তাহার শরীরে 
পিপিপি পি সপাসপীপেপিপপাীপা শিপ পাপ পশলা পপি 

* অনেকে ভগবদ্গীত) নারায়ণোপনিষঙ, কদ্রকালামি,বিষ্কপঞ্গর। 

গুকণীতা, অবধৃতগীতা, গুকনমন্কার ও ভাদৃশ অনা অনা গৃষ্থ সঙ্গে 

_ রাখেন ও অবসর ক্রমে মধ্যে মধ্যে পাঠ করিয়া! থাকেন | 



বেশভূষা। ৭৩ 

বিভূতি লেপন করেন, পুষ্প-চন্দনাদির দ্বারা অর্চনা 
করেন, নানাঁবিধ সৃরস সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ভোজন 

করিতে দেন ও অন্যান্য নানাপ্রকাঁরে শ্রদ্ধা ভক্তি 

প্রদর্শন করিতে থাকেন । 

ইহাদের যেরূপ নিত্য-ত্রিয়া প্রশস্ত, তাহাই লিখিত 
হইল। ব্যক্তি-বিশেষের জ্ঞান ও স্বভাবের তারতম্য 
অনুসারে ইহার অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে । 
গৃহীদের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও অনেকেই যথাবিধানে 
কাধ্য করেন না; কেবল ভিক্ষা! ও বিজয়া-ধুম-পাঁন করি- 

য়াই কাল ক্ষেপ করিয়া থাকেন । 

বেশভুষা | 
ই্থীরা ডোর, কৌপীন ক্ষ, বিভূতি 1 ও রুদ্রীক্ষ- 

* প্রতিদিন নিম্ন-লিখিত মস্ত্বোৌচ্চারণ করিয়া ধেধত কেঁপীন 

পরিধান করিতে হয়। এ মন্ত্র পাঠ করিয়] দেখিলে, ইন্ড্রিয়-সংযমই 
কে$পীন-ধরণের উদ্দেষ্ঠ বলিয়! প্রতীয়মান হইতে খাঁকে। 

আন্ ব্জী নন্রজ্হ্ বন্তদ্ধাহ? বজ্সজহ বজজজহ১ লা মই তীমী বা 

দত দন শ্বীদত্ শীনিলী স্ব হন. । যবৃজা সানা হবন্দীদন্ধি জীদীল, 
নাষা ঘন্তুই লানদ্থ, স্লুতদান্ আছি বন্ধীত্ | বান্বলীঘান্ত জীদীন বা, 
আলন্ন জীত্ ঘ্বিজ্বাকি জী | বা স্ত্রী ননী ঘীহ) ঘী দ্ান্থী 

জমন্জা দীহ | | | 

প" বিভূতি-ধাঁরণের মন্ত্। 

আবৃনধা শীদী নামী দিদুন। বত্ধা লানি সংঘ বব । সন 

বস) অহবী দই । রা বাঝনী আই। ঘন  ্দি- 
১০ 
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মাল] %& ধারণ করেন, গেরুয়া বস্্র + ও অন্য অন্য প্রকার 
বন্ত্ও ব্যবহার করিয়া থাকেন, ও নাঁনা তীর্ঘে গমন কির 
নানা প্রকার তীর্ঘ-সামগ্রী সংগ্রহপূর্বক শরীরে সংযু 
করিয়া রাখেন । ইহাদের মধ্যে অনেকে বানু- ৮৪ 
পিত্তলময়, তাম্রময় ও লৌহ্ময় এক এক গ্রকার বলয়াকার 
দ্রব্য ধারণ করেন । এ অধ্ুদায়কে নেপালঃ বদরিকা ও 
কেদারনাথের কম্কণ কছে। এ মলের উপরে বিবিধ 
প্রকার দেব-সূর্তি আহ্কত থাঁকে | নেপাঁলে অস্তুরীয়ের মত 
অথবণ তদপেক্ষা কিছু বড় 'পিতলময় একরপ দ্রব্য পাওয়া 
যায়ঃ তাহাকে নেপালের পবিত্রী ৰবলে। তাহাতে শিব, 

ব্য ও ত্রিশুলের প্রতিমূর্তি থাকে । সন্ন্যাপীরা কেছ কেহ 
তাহা রুডদ্রাক্ষমালার সহিত গ্রথিত করিয়া গল-দেশে 

সত্ব বধ, বন্দু-ন্ব্ম ক্বীনত। ঘী লন্কান্নী সাতী জ্অনন্ন জীত স্বিশ্বীক 

দফার লভান্ধ শর্ত | ততাত ব্বাঙ্গ জ্ষা ইন্তনাদ) আস্বন্থ নিহ্ল্সান 

আসক ঝ্সাদ | দক্বন্ী মাতী বাক্কা দা লাকা হাফ । 

+% কত্রাক্ষধারণের মন্ত্র । 

আঁ ঘ্যহজী। হ্হু হন বিদ্যু অদনিন জারা হব্যান্নি, দুখী লল্কা 

নগর হিহ্যু, বি ভিত্ক শ্রতধ ভিক্) হতুত্ৰ ননহ্যাহ | 

সন্ন্যালীর। পরিধেয় বস্ত্র সমুদায়কেও দেবতা -ম্বরূপ বলিয়া 

বিশ্বাস করেন ও বিশেষ বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ পুর্বাক পরিধান করিয়। 

খাকেন। এ সমুদায়ের ভিন্ন ভিম্ব নাম আছে, যেমন সাকা» ব্রহ্ধ 
থচল। ইত্যাদি। শিরোবস্ত্রের নাম সাঁফা। অনেকে সার্ধ তিন হস্ত 

প্রমাণ একখানি বন্র পৃষ্ঠ ও বক্ষণক্থলে বাঁধিয়া রাখেন, ভাহ্ছার নাম 
ব্রদ্ষঞচল। | 



বেশভুষা। ৭৫ 

ধারণ করেন। তাঁহারা নেপালে পশুপতিনাথ, বদরিক'- 

শ্রমে বদরিনারায়ণ ও কেদারনাথে কেদারনাথ দর্শন 
করিতে গিয়া এ সমস্ত ক্রয় করিয়া আনেন। কোন 
কোন সন্ত্যানী নেপাল হইতে এরূপ আর একটি সামগ্রী 
আনিয়া! ব্যবহার করেন, তাহাকে এ স্থানের গুপ্রেশ্বরী 
দেবীর চুড়ি বলে। অনেকে আবার হিক্গলাজে গিয়! 
একরপ প্রস্তরময় শ্বেতবর্ণ ক্ষ ক্ষুদ্র মাল! পরিয়া আই- 

সেন: তাহার নাম মুর । কেহ বা তাহার সহিত প্রবাঁল- 
খণ্ড মিশ্রিত করিয়। গল-দেশ সুশোভিত করিয়। রাখেন । 

কেহ কেহ আবার হিঙ্গলাজেশ্বরীর প্রসাদী শুপারী ও স্বর্ণ- 
মক্ষী নামে এক প্রকার ধাতু-দ্রব্য জটায় বা অন্য কোন 
স্থানে ধারণ করেন। হিঙ্গলাজ-যাত্রীদের মুখে শুনিতে 
পাঁওয়! যায় তথায় পর্বতের নিম্ন ভাগে একটি সুর 
আছে, তাহা এ দেবীর ধোনি-স্বরূপ। তাহার মধ্য দিয়া 
এ লমস্ত বন্ত লইয়া! গেলেই প্রসাদ হইয়া যায়। কোন 
সন্ন্যাসী বা গ্রকোষ্ঠ-দেশে গণ্ডার-চর্্বের বলয় পরিধান করেন। 
কেছ কেহ সেতুবন্ধরামেশ্বরে একরূপ মাল! ও শগ্ব-বলয় 

গ্রহণ করিয়া! শরীরে ধারণ করেন। এ শঙ্থ-বলয়কে রাম- 
নাথের পবিভ্রী বলে। কোন কোন ব্যক্তি আবার 
মনিকর্ণিকা বা মনিকরণ কুণ্ডের মণি রলিয়া একবূপ উপল- 
খণ্ড গল-দেশে ধারণ করেন । ততীন্বারা বলেন, ছ্য়া- 
লয়ের মধ্যে এক ক্ছানে এ নাষে এয়ন একটি উ-প্রশর বণ 
আছে যে, অমি-নংযোগ ব্যতিরেকে ভাহার জলে ভাত, 

প্রভৃতি রন্ধন করিয়া! ভোঙ্বন করা যাঁয়। সেই গ্রঅ- 
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বণ একটি প্রধান তীর্থ ; তীহাঁর। তাহা দর্শন করিতে 

গিয়া এ উপল-খও্ড আহরণ করিয়া থাকেন। সন্র্যাসীদের 

অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে অন্য অন্য অপৃর্ব্ব অলঙ্কারেও 
শরীর অলঙ্কুত করিয়া রাখে; যথা স্থানে সে সমস্ত 

লিখিত হইবে। 
পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে; সন্ত্যাসীরা ও নমে! নাঁরা- 

য়ণাঁয়” বলিয়া অভিবাদন করেন । গৃহী লোকে তীহাঁদিগকে 
“নমে! নারায়ণায়” বলিয়। নমস্কীর করে এবং তীহার। 

“নারায়ণ” বলিয়। প্রত্যুত্বর দিয়! থাকেন। 
মঠ-আখাড়াদি পরিচায়ক বিষয়। 

দণ্তীরা কেবল মঠের অন্তর্থতঃ কিন্তু সন্ন্যামীরা মঠ 

ও আখাড়া উভয়েরই অন্তভূতি। হিন্দৃস্থানী বৈষ্ণব- 
দের ন্যায় ইহাদেরও সাতটি মূল আখাড়া আছে; 
নিরবাণী, নিরঞ্জনী, অটল, আহ্বান, যুনা, আনন্দ ও 

বড় আখাঁড়া। প্রত্যেক সন্ব্যাসীই ইহার কোন না কোন 
আখাড়ার লোক। 

ভারতবর্ষের নান! স্থানে মঠ ও আঁখাঁড়! বিদ্যমান 

আঁছে। কোন কোন অংশে এই উভয়বিধ দেবালয়ের 
বিশেষ বিতিন্নত। দেখিতে পাঁওয়া যায়। মঠের মহস্তেরা 
মঠ-সংক্রাস্ত মকল বিষয়েই একাধিপত্য করেন ॥ ইচ্ছ] হয়, 
সন্ন্যাসীদিগকে তথায় স্থান দেন, না ইচ্ছা হইলে, ন! দিতে 
পারেন। আঁখাঁড়ার মহস্তের! সেরপ নয় ; তথায় সন্ত্যাসী- 
দেরই প্রভৃত্ব। লোকে মঠে আনিয়া! সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিতে পারে, কিন্তু আখাড়ায় সে বিষয়ের ব্যবস্থা নাই। 



মঠ-আখাড়াদি পরিচায়ক বিষয় । 1৭ 

মঠ ও আখাঁড়া ব্যতিরেকে ইহাদের পরিচায়ক আরও 
কতকগুলি বিষয় আছে £ যেমন জাতি, বর্ণ, গৌত্র দেব, 

দেবী, মড়ী, পরিবার, চুলা, চন্ধী ইত্যাদি ইহীদের পরিচয় 

ড্তাঁনিতে হইলে, সেই সমুদয় জিজ্ঞানা করিতে হয়। সেই 
সমস্ত যত দূর জানিতে পারিয়াছি, পশ্চাৎ তাহার 

বিবরণ করিতেছি। 

ইহীঁদের সকলেরই এক জাতি, এক বর্ণ ও এক পরিবাঁর। 
জাঁতির নাম বিহঙ্গম, বর্ণের নাম রুদ্র ও পরিবারের নাম 

অনস্ত। সম্প্রদায় গৌত্রাদি অন্য অন্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন । 

চাঁরি মঠে চারি সম্প্রদায় ও চারি গোত্র চলিয়া আসি- 
তেছে ঃ প্রত্যেক সন্্যানী তাহার কোন না! কোন সম্প্রদাঁ- 

য়েরও কোন না কোন গোত্রের অন্তভূতি। যথাক্রমে 
সে সমুদাঁয়ের নাম নির্দেশ কর? যাইতেছে। 
মঠ 'সম্প্রদায় শৌত্র 

শৃরঙ্গগিরি মঠ %*  ভূর্বার 1 তবেশ্বর 
জ্যোনী মঠ আনন্দবার লাতেশ্বর 
সারদা মঠ  কীটবার -_- 
গৌবর্ছান মঠ ভোগবার - 

পপ পপ পাপ পাপা পা পপি পপি পিপিপি পপ 

* দশনামীর] সচরাচর এই মঠের লাম সিঙ্গ রি বা সিঙ্গেরি বলিয়। 
উল্লেখ করে। উছা! শুঙ্গগিরি শব্দেরই অপভ্রংশ বোধ হয়। এই 
মঠটি দক্ষিণাপথের অন্তর্গত তুক্ষভদ্্র! নদীর তীর্থ | 

1 সন্যাসীদের পরিচায়ক এই সমস্ত বিষয়ের নাম ভীহাদের মুখে 
যেরূপ শুনিয়াছ্ি ও তীস্বাদের আম্গীক-শ্রবণ দ্বারা যেরপ অবগত 
ছইয়াছি, সেইরূপ লিখিলাম | উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব, পশ্চিম. এই চারি 



৭৮ ভারতবর্ীয় উপাসক-সম্প্রদাঁয়। 

প্রত্যেক মঠের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্র দেব, দেবী, তীর্থ, 
বেদ ও মহাবাক্য নির্দিষ আছেঃ প্রত্যেক অন্্যাপীকে 

আপন আপন মঠান্থুসারে তাহার এক একটি অবলম্বন 
করিতে হয়। 

মঠ ক্ষেত্র দেব দেবী তীর্থ বেদ মঙ্াবাক্য 

শৃঙ্গগিরি রাষেশ্বর আদিবরাহ কাঁমাখ্য। তুঙ্গভদ্রা যজুর্বেদ অহম্ত্রদ্ষাশ্যি 
জ্যোনী বদরিকাশ্রম নারায়ণ পুন্মাগরী অলকনন্দা অধথর্ধবেদ অয়মাত্মাত্রক্ষ 

সারদা দ্বারকা নিদ্ধেম্বর ভদ্রকাঁলী শঙ্ষাগোমতী সাঁমবেদ তত্বমনি 

গোঁবদ্ধন পুরুষোত্তম জগনাঁথ বিষলা মছোদধি খকৃবেদ প্রজ্ঞান- 

মানন্দং ত্রক্ষ 

এইরূপ, এ চাঁরি মঠের % প্রত্যেকের এক একটি 

আচার্য্য ও ব্রহ্মচারী নির্দি আছেন । আচীধ্য-গণের 
ই ১১১১১১১১১ 

মঠের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিবরণ আছে? তাহার নাম আনম্নায় ; যথা 

উ্তরামায়, দক্ষিণান্গীয়, পুর্ববাশ্নায় ও পশ্চিমান্সাঁয় | 

* সন্নাঁসীর] শঙ্করাচীর্ধ্য-প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত চাঁরি মঠ ব্যতিরেকে 

আঁর তিনটি মন£-কম্পিত গুপ্ত ষ্ঠ স্বীকার করেন। তাহার বিষয় 

যেরূপ জানিতে পারিয়াছি, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে । পাঠ করিয়। 

দেখিলে, এ তিনটির কপ্পনা তাহাদের ইফ-সাধনার বিজ্ঞাপক ভিন্ন 

অন্য কিছু বোধ হয় না| 

পঞ্চম মঠ |- কৈলাস ক্ষেত্র | কাঁশী সম্প্রদায় | নিরঞ্জন দেবত1| মানস- 

সরোবর তীর্থ । ঈশ্বর আঁচার্ষয। সনক স্মনন্দন ও সনত- 

কুমার ব্রহ্মচারী | সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম বাক্য | 

ষষ্ঠ মঠ।-_নাভিকুগুলিপী ক্ষেত্র! সভ্য সঙ্জাদায় | পরমহৎস দেৰত1। 
হংস দেবী | ত্রিকুি তীর্থ । ব্রহ্মা, বিষুঃ$ মহেশাদি ব্রক্ষ- 
চারী। অজপ। মন্ত্র। 

সপ্তম মঠ।--এই মঠের আন্মায়ে শুদ্ধাত্ম। তীর্থ এবং অহ্থষেৰ হংসং, 

 দিত্যোইহম্, নির্মলো্হম। শুদ্ধোহছম্, নির্বিকপ্পোহহম্ 



জ্যোত্মার্থ। ৭৯ 

নাম গুলিতে কিছু সংশয় বোৌধ হওয়াতে, বিশেষ করিয়। 
লিখিলাম না| ব্রেক্গচারীদের বিষয় তীয় প্রকরণ মধ্যে 

প্রস্তাবিত হইবে। 
মধ্যে মধ্যে এক একটি সন্ত্যানী বিশেষরূপ ক্ষমতাপন্ত 

হইয়া! এক একটি নন্ন্যালি-দল প্রবর্তিত করেন, তীহাঁরই 

নাম মড়ীঃ যেমন কেশবপুরি মুলতানী, বৈকুগ্ঠীী, ভগবান্ 
পুরি, ও'কাঁরী, বড় কেবল পুরি, ছোট কেবল পুরি, মৈজ- 
নাথী, গজ্গাদরিয়া, অপারনাথী, মেঘনাথী, দর্গীনাথী, নৈজ- 

পুরি, পরমাঁনন্দী, ব্রদ্ষনাথী, বোধল। ইত্যাদি। এইরূপে 

সমুদায়ে ৫২ বায়াকটি মড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। 
চুলা ও চন্ধী কেবল শিরি সেঁসাইদেরই পরিচায়ক। 

পুরি, ভারতী প্রভৃতি অন্য অন্য সন্যানীর সহিত তাহার 
কোন সম্বন্ধ নাই। তুলসীনাথাঁদি কোন কোঁন দেবতা এ 
ছুই বন্তর অধিষ্ঠাত্রী ; তদনুসারে এ উভয়ের নাম তুললী- 
নাথী চুলা, দ্বারিকানাথী চুলা, পার্বতী চন্ধী ইত্যাদি। 

জ্যোত্মার্গ । 

সম্্যানীর। অনেকেই কুলাচারী অর্থাৎ মদ্য মাঁংসাদি 
ব্যবহার করেন। নির্বাণ তন্ত্ে স্পষ্টই লিখিত আছে। 

প্রাঁণতোধিণী-ধভ নির্ব্বাণতন্ত্রবচন | 

নদ! গ্রহণ ও সর্বদা সুরা সেবন করিবে] 

ইত্যাদি তত্বজ্ঞান-সম্পন্ন বিমুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ-প্রতিপাদক 
কতকগুলি ৰাকা মন্নিবেশিভ আছে। 



৮০ ভাঁরতবধীয় উপাঁসক-সম্প্রদাঁয় | 

ব্যমলাবন কবিঘি ক্ছয্য লন্ঙান্যনন্বদ। 
বন্জাহিলাঁ ধহা ঘল্স দক্নন্তন' নহালল ॥ 

নির্বাগতন্ত্ব। 

প্রণ-প্রিয়ে! বরাননে ! দেবেশ্বরি! শ্রবণ কর | সন্গাসীতে 

গুগুভাঁবে পঞ্চতত্তব গ্রহণ করিবে | 

জ্যোত্মার্গপ্রবেশ নামে ইহাদের এক প্রকার সাধন! 
আছে, তাহা তন্ত্রোক্ত চক্র-সাঁধনাবিশেষ বলিলে বলা 
যাঁয়। তাহাতে যথেষ্ট মদ্য মাংস চলিয়া থাকে । 

যে দেবীর উদ্দেশে এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, 
ভীহাঁর নাম বালাতুন্দরী। সন্ন্যাপীর নিশ-যোগে কোঁন 

নিভৃত স্থানে *%* একত্র সমাগত হুইয় নিশ্ব-লিখিত প্রকারে 
এেকরূপ জ্যোতি অর্থাৎ দীপ প্রজ্বলিত করেন এবং নেই 
জ্যোতিতে এ দেবীর আবির্ভীব হয় বলিয়া বিশ্বাস 
করেন। এই নিমিভই ইহার নাম জ্যোঁৎমার্গ। তাহার! 
তথায় দৈর্ে প্রস্থে এক হাড ছয় অঙ্গুলি প্রমাণ একটি 

মৃতিকাময় বেদি নির্মাণ করিয়া তাহার উপরে এ পরি- 
মাঁণের এক খণ্ড শ্বেতবর্ণ বস্তু স্থাপন করেন, ও তাহার 
উপর এ পরিমাণের আর এক খগ্ড রক্তবর্ণ বস্ত্র অর্থাৎ 

খেরো পাতিয়। থাকেন এবং এ রক্তবর্ণ বস্ত্ের মধ্যস্থলে 
একটি গ্রাস রাখিয়া তাহার চতুর্দিকে তগুল দিয়! কালী, 
্রহ্ধা, বিফ, হনুমান ও ভৈরব প্রভৃতির প্রতিয্তি প্রস্তত 
করেন। এ গ্রাস স্বৃত-পুর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে একটি 

* নিভৃত স্থানের প্রয়োজন বলিয়াঃ পশ্চিমোত্বর প্রদেশে কখন 
কথন ত-থানার মধ্যেও এই ব্যাপীরের 'র অনুষ্ঠান ছই হই! থাকে | 

২ শশীস্িত পি ১ পিপি 

1 স্াতিকার নিশ্ন্থ গহ-বিশেষের নাম ত- ম ত-খানা। 



জ্যোৎ্মার্। ৮১ 

ফার্পাসের বাতি দেন ও সেই বাঁতির অগ্র-ভাগে একটু 
কপ্পুর দিয়া রাখেন। সাধনার সময়ে লেই বাতি প্রত্থলিত 
করিয়া তাহাতেই উল্লিখিত বালাস্ুন্দরী দেবীর অর্চন! 
করেন এবং যদ্য, মাংস, লুচি প্রভৃতি ভোগ দিয়! প্রসাদ 
পাইতে থাকেন। ইহীর1 এ দীপ-শিখাকে প্রত জ্বালা 
মুখার শিখ। বলিয়া বিশ্বাস যান এবং অনেকে এ জ্যোত- 
বর্তিকার তম্ম একটি মাুলির মধ্যে রাখিয়া গল-দেশে 

ধারণ করেন। 
জ্যোত্মার্গে সুরাপানাদি গুশ্থ ব্যাপারেন্গ অনুষ্ঠান হয় 

ঘলিয়া, অন্গ্যানীরা নেই সমস্ত গোপন রাখিবার উদ্দেশে 
কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্ধ ব্যবহার করিয়া থাকেন । জ্যোৎ- 
মার্গীন্থলারী অন্র্যানী ব্যতিরেকে অন্যে তাহা জানিতে 
পায় না| পশ্চাঁৎ তাহার কভকগুলি লিখিভ হছইভেছে। 

প্্ব্য রত 8558 সাক্ষোতিক শব্দ 

আদা ৭5: 5 ভীর্থ, প্রথমা, বিচ্ছু ও পদ্মাবতী | 

মাংস ২, 92 সিদ্ধি ও দ্বিতীয় | 

জীবিত ছাগী *.., ১০৪ ফীড়ি। 

মৎস্য ২৭ ১৯০৯ তৃতীয়া | 

তামাক ২১০১০ তত৪5১ ষষ্ঠী ও তমালপত্রী। 

গা ০৮০০০ অগ্তষী। 

শুক ২১ ুন্ ধাতু । 

জল ১,১১৪ 8255 অলিল। 

বোতল ১১১১ 5১১১০১ কুম্ত | 

জাত “58. মতি | 



৮২ তাঁরতবর্ধীয় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

জ্যোৎ্মার্স-প্রবিষ নন্্যানীর! চৈত্র ও আশ্বিন মাসে 
নবরাত্র নামে একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। একটি 
সন্ন্যাসী কোন গৃহের মধ্যে ছুই পার্থ ছুইটি প্রদীপ 
জ্বালিয়া উপবিষ্ট থাঁকেন। একটি প্রদীপ স্বৃত-পুর্ণ 
আর একটি তৈল-পুর্ণ। ত্বতের প্রদীপটি মহাদেবের 
উদ্দেশে ও ঠতলের প্রদীপটি কালীর উদ্দেশে প্রজ্জব- 
লিত হুয়। সন্ধ্যার পরে জ্যোৎমার্গান্থসারী অপরাপর 
সন্ন্যাসী আসিয়া! শিব, শক্তি ও তৈরবের অর্চনা করেন 
ও ভোগ দিয়। প্রসাদি-সামগ্রী ভক্ষণ করিতে থাকেন। 

নবম দিবসে পূর্বোক্ত রূপে জ্যোতমার্গের অনুষ্ঠান করেন 
ও সেই উপলক্ষে দূর দুরাস্তরের জ্যোত্মার্থান্ুসারী 
সন্ন্যাসীদিগ্রকে কোতয়াল দ্বার নিমন্ত্রণ করিয়। পাঠান। 

লোকের গুপ্ত আমোদ বিষয়ে সঙ্গি-লাঁভের ইচ্ছা? এত 

প্রবল যে, সন্্যাসীর1 গৃহীদিগকে যট্কর্মাদির অনুষ্ঠান 

দেখিতে দেন না, কিন্তু অক্লেশেই তাহাদিগকে প্রমোদ- 
ময় জ্যোত্মার্গে প্রবেশিত করিয়া! লন | 

পশ্চিমোত্তর প্রদেশে অনেক সন্ন্যাসীতে এবং কখন 

কখন নন্ন্যাসী ও গৃহস্থ উভয়ে মিলিত হইয়া উল্লিখিত- 

রূপ নানীপ্রকার চক্র করিয়া! থাকে । তাহার সকল প্রকা- 

রেই স্ত্রী পুরুষ উভয়েই প্রবেশ পুর্ববক মদ্য মাংসাদি 

ব্যবহার করে । শুনিয়া চক্র-বিশেষে একটি পুরুষ 

একটি ক্্রীলৌককে সঙ্গে লইয়া! আবরণ-বিশেষের অন্তরালে 
একরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন এবং সেই চক্রুস্থ সমস্ত 
ব্যক্তি এ ক্রিয়ালন্ধ পরম পদার্থটি, অর্থাৎ এই পুস্তকের 
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প্রথম ভাগে বাঁউল-সম্প্রদাঁয়ের বিবরণ মধ্যে লিখিত 

চারি চন্দ্রের দ্বিতীয় চন্দ্রটি %) জল-মিশ্রিত করিয়া! উদরস্থ 
করিয়া থাঁকেন। এ ক্রিয়ার সবিশেষ রভীস্ত লিখিতে 

হইলে অত্যন্ত অশ্লীল হইয়া উঠে । 

আহার ব্যবহার । 

অন্ন্যাপীদিগকে সচরাচর ব্রাঙ্গণ ও স্বসম্প্রদায়ী 

লোকের অন্নই গ্রহণ করিতে দেখা যাঁয়, কিন্তু তীহারা 
মুখে বলেন আমাঁদের সকল জাতির অন্ন ভোজনেই অধি- 
কার আছে ; চুরী, নারী, মিথ্য। এই তিনটি ব্যতিরেকে 
আর কিছুই আমাদের পরিত্যাজ্য নয়। শাস্বেও ইহাদের 
প্রতি এইরূপ ব্যবস্থা আছে। 

বিসান্ ক্বদন্তাজ' আা অভ্সান্ব্জান্ ব্বাননমূ। 
ক্ঘ জা লঘা ্বাজলস্সীবাহ্বিত্বাহ্ত্বল্ ॥ 

প্রাণতোষিণী-প্লৃত মহানির্বাঁণ তত্তর-বচন | 

সন্নানীর। যে স্থান নে স্থান হইতে কি ত্রাঙ্ষণকি চগাল যে 

কোন জাতির অন্ন প্রাপ্ত হউন ন। কেন, দেশ কাঁলের বিচাঁর ন! 

করিয়া তাহ। ভোজন করিবেন। 

ঘান্তসলিনন্্ লিন্হানতন লীতন ক্কিতা। , 

ইনবদাননন্বতাস্থ বন্জনাষী দহ্হিজ্লইন্ ॥ 
মহানির্ধবাণ তন্ত্র। 

ঈ* ভারতবর্ষীয় উপানব-সক্দায়ের প্রথম ভাগের ১৬৯ পৃষ্ঠা 
দেখ | 
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ধাঁড়ু-গ্রতিগ্রহ, নিন্দা, মিথ্যা কথন, স্রীলোকের সহিত ক্রীড়া, 

রেতন্ত্যাগী এবং অস্থয়। এই সমন্ত কার্য সন্স্যানীভে পরিত্যাগ 

করিবে | 

এইরূপ ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু কয় ব্যক্তি ব্যব- 

স্থানুরূপ কাঁধ্য করিতে পারে ? 

জমা । 

স্থানে স্থানে অনেক নব্ন্যানী একত্র দল-বন্ধ হইয়া 

অবস্থিতি করেন, অথবা! তীর্থ-পর্ধ্যটন করিয়া থাকেন। 

&দলকে জমা বলে। এ জমাতের কাধ্য-নির্বাহের 

বন্দোবস্ত নিতীন্ত সামান্য নয়। তদর্থ অনেক গুলি 

কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া! থাকে ; মহস্ত পুজারী, কুঠারী, 

ভাণ্ডারী, কাঁরবারী, ছিসাঁবী, কোতোয়াল, পাহারাদার ও 

 তুরহীওয়ালা। মহন্ত প্রধান অধ্যক্ষ; তিনি জমাতের 

সকল বিষয়ের অধ্যক্ষত ও সমস্ত কাধ্য সম্পাদন করেন। 

পুজারী যথা নিয়মে ও যথা সময়ে চরণপাহ্কা পুঁজ 

করেন। কুঠারী প্রকৃত ভাগডারী ; তিনি আহার-দ্রব্যাদি 

সমস্ত বস্তু রক্ষা করিয়া থাঁকেন । পাঁচকের নাঁম ভাগারীঃ 

তিনি রন্ধন করিয়া! সন্ত্যাসীদিগকে ভোজন করান। 

বড় বড় জমাতে বহুসংখ্যক তাগারী থাকে। কাঁর- 

বারী প্রত ধনরক্ষক; তিনি ধন রক্ষা করেন ও 

প্রয়োজন মতে ব্যয়ার্থ অর্থ দিয়া থাকেন। যুহরিকে 

হিলাবী বলে; তিনি আয় ব্যয় লিখিয়া রাখেন। 

কোতোয়াল মহস্তের আদেশানুসারে অন্য অন্য কর্ণা- 
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চারীকে স্ব স্ব কর্মে নিয়োজিত করেন ও তাহাদের 
কাঁধের তত্বাবধান করিয়া থাঁকেন। দেব-স্থান এবং 

ডঙ্কা, নিশান, বঝাঁজ, ঘণ্টা প্রভৃতি পুজার দ্রব্য রক্ষার্থ 

চৌকী দেওয়া! পাছারাদারের কাধ্য ৷ সন্যানীদের মধ্যে 

অনেকে পর্যায়ক্রমে দিবারত্রি এ কর্ নির্বাহ করেন। 
তুরহীওয়ালা তুরীবাদন করিয়া জমাঁতের গৌরব বৃদ্ধি 

করেন। কেবল তুরী নয়ঃ ডঙ্কা ও পতাঁকাতেও জমা- 
তের শোভা ও মহিমা বর্ধন করিয়া থাকে । সন্নযা- 

মীরাই এ সমুদয় কর্মচারীর পদে অভিষিক্ত হন। কেবল 
সন্ন্যাসী নয়, যোগী, পরমহংস প্রতৃতি অন্য অন্য 

শৈব উদাঁপীনেও জমাঁতে প্রবেশ করিয়া থাকেন । 
হরিঘ্বারাদি তীর্থ-স্থানে এক এক নময়ে ভারী 

তারী জমাঁৎ উপস্থিত হয়। এ প্রদেশের যধ্যে ভোট- 

বাগানেও কার্তিক মানে ও কোঁন কোন বৎসর কার্তিক 

ও পৌষ উভয় মাসে শঙ্গানাগর-গমন উদ্দেশে মন্দ 

জমাঁৎ হয় না। মেই সেই সময়ে দেখিতে পাওয়া যাঁয়, 

পতাকা উড়িতেছে, তুরী ও ডস্কা বাজিতেছেঃ চক্দ্রা 
তপের নিম্ন দেশে দতীত্রয়ের চরণপাঁছুক স্থাপিত 

হইয়াছে, প্রন্তি দিন এ চরণপান্বকার পুজা ও ভোগ * 

* ঘ্ৃত, আটা. ও চিনি মিশ্রিত করিয়া এক রূপ চূর্ণ পদার্থ 

প্রস্তত কর! ছয়, তীঙ্াকে রোঠ বলে। এক এক দিন অপরাকে 
এ রোঠ ভোগ দেওয়। হয়; হুইলে, প্রত্যেক দন্যাসী এরসাদ গ্রহণ 

করিয়। থাকে। 
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দেওয়া যাইতেছে, পঞ্চাইতের দ্বারা কাঁজ কর্থের বন্দো- 
বস্ত হইতেছে, দিন দিন নুতন নুতন সন্র্যাসী উপস্থিত 
হইয়া দল-পু্ি করিতেছে, ন্যনাধিক শত সংখ্যক 
সন্াপী একত্র ভোৌজনে বসিয়। গিয়াছে, প্রায় সর্ধব- 
ক্ষণই গাঞ্জা ও সুখার ধুম চতুর্দিক্ ব্যাপিতেছে ; 
পুমের আর সীমা নাই। 

হরিদ্বারঃ প্রয়াগ। উজ্জয়িনী, গোৌঁদাবরী এই চারি 
স্থানের মেলায় তীর্থ-নান উপলক্ষে যে সমস্ত ভারী 
ভারী জমাৎ উপস্থিত হয়, তাহার নিকট ভোটবাঁগা- 
নের জমাৎ কিছুই নয় বলিলে বলা যায়। এ চারি 
স্থানে বহু সহত্র সন্যানী এক এক জমাঁতের অন্ত- 
ভূতিথাঁকে ও শত শত ভাণ্ডারী রন্ধন-কার্্যে নিরন্তর 
নিযুক্ত রহে। তথাঁয় সহত্র সহস্র টাকা মুল্যের এক 
এক পতাকা উড্ডীয়মান হয়। 

বারদা, নাগর প্রভৃতি কয়েক স্থানে কয়েকটি 
প্রধান জমাৎ বিদ্যমান আছে। এ এ স্থানের হিন্দ 
রাজারা তাহাদের সম্পূর্ণ আনুকূল্য করিয়] থাকেন । 

মরণোতর-ক্রিয়! ৷ 

কৌন সন্্যাসীর মৃত্যু ঘটিলে, পূর্ববোক্তরূপে * মৃ- 
সমাধি বা জল-সমাধি দেওয়1 হয়ঃ এবং তিন দিনের দিন 
রোঠ ভোগ ও তের দিনের দিন পঙ্গভ্ ও শগ্রঢাল নামে 

পা শপ পাপ কা পপ পপ 

ঈ ৩৫ পৃষ্ঠা দেখ | 
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একটি ক্রিয়া হইয়া থাকে৷ শগ্বঢালটি কিছু গুরুতর 
ক্রিয়! ; অধিক ব্যয় হয় বলিয়া, অনেকেরই তাহা সম্পন্ন 

হয় না%। দিবাঁভাগে পঙ্গত্ ও রোঠ ভোগ হয়, কিন্তু 

শখ্বঢালটি রাত্রি-যৌগে নির্ববাহিত হুইয়। থাকে । মৃত্যু 

স্থানে অন্য অন্য মন্ন্যাী উপস্থিত থাকিলে ও ব্যয়ো- 
পয়ুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে, সেই স্থানেই এ সমস্ত কর্া 
সম্পন্ন হয়, নতুবা তাঁহার গুরুর গাদিতে সংবাঁদ পনু- 
ছিলে? তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া! থাকে। স্থুযোঁগ ও সুপ্রতুল 
ন1 থাকাঁতে, উল্লিখিত মৃৎ্-সমাঁধি ব1 জল-সমাঁধি মাত্রেই 
কত ব্যক্তির মরণোত্তর ক্রিয়ার পর্যবসাঁন হয় । 

নাগা। 

যে সমস্ত সন্ত্যানী মস্তকের জটাগুলি রজ্জর ন্যায় 
পাঁকদিয়! উষ্ভীষের মত বদ্ধ করিয়া! রাঁখে +১ তাহারাই 

নাগা । নঙ্গা' শবের অর্থ উলঙ্গ । ইহারা সচরাঁচর বিবস্ত্র 

* জ্যোত্মার্থানুসারী সন্গ্যাসীদেরই শঙ্খঢাঁল হয়, অন্যের হয় 

ন1| মৃত ব্যক্তির শিষ্য ব1 শিষ্যানুশিষ্যাদি কোন অন্যাঁসী কুশ- 

পুত্বল প্রস্থত করিয়। এই ক্রিরর অনুষ্ঠান করেন এবং সেই ক্রিয়াকারক 
ও ক্রিয়/-ভূমিস্থ অন্য অন্য সমস্ত সন্ত্যাসী মস্ত্বোচ্চারণ পূর্বক সেই 
পুত্তলের উপরে জল ঢাঁলিতে থাঁকেন। 

জট! তিন প্রকার। নাখজটা, শস্তুজটা ও বাব্রণন্ জট! । 
নাখীর। যেরূপ রজস্কুর মত পাকীন জটা ধারণ করে, তাহার নাম 
নাগজট1। যে জট! এরূপ পাকান নয়, তাহাকে শস্তুজটা বলে। 
শড়ুজট। ছোট হইলে বাবরাঁন্ বলিয়। উল্লিখিত হয়| 
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থাকে বলিয়! প্রসিদ্ধ আছে, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে 
নাগ বলে। এক্ষণে রাজ-শাসনের ভয়ে সব্বত্র উলঙ্গ 

থাকিতে পায় নাঃ একরূপ কৌপীন ধাঁরণ ও অন্য অন্য 
প্রকার বন্ত্র পরিধান করে, এ কৌগীনের নাম নাগ- 
ফণী। 

লালা দত্ত লালদব্মী। 

অপরাপর সন্ন্যাসীদের ডোর ও কৌপীন স্বডন্ত্র স্বতন্ত্রঃ 
ইহাদের এ এক নাঁগফণীতেই উভয়ের কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। 

ইহারা বিভূতির উপানক। বিভূতি-রাশিকে একত্রী- 
ভূত করিয়া জমাইয়া রাখে, এবং খিরি-মৃতিকাঁয় চিত্রিত 
ও চন্দনাদি দ্বারা বিলেপিত করিয়া থাকে । এইরূপ প্রস্তত 
করণ বিভূতি-পুপ্তকে গোলা বলে । ভিন্ন ভিন আখাড়ার 

ভিন্ন ভিন্নরূপ গোঁলাঃ নিরঞ্রনী আখাড়ার গোল অর্থা 

চক্রাকার ও নির্বাণী আখাঁড়ার চতুক্ষোণ। ইহারা প্রতি- 

দিন পুষ্প চন্দনাদি দ্বার! উহার অর্চনা করে ও উহ্হাই 
হস্তে লইয়া মঠ-ধারী প্রভৃতির নিকটে ভিক্ষা করিয়া 
থাকে। যিনি যে কিছু মুদ্রা ভিক্ষা দেন, তাহা এঁ বিভুতি- 
গোলার উপরেই গ্রহণ করে ক । 

নাগার। নিজে শিষ্য করে নাঃ যাহার] অন্যত্র সন্ন্যাস 

গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে আনিয়! ইহাদের 

পি রাতে ক ০০০০০ পাপা ওক ০ চে স্পা পিশীিপতা পিপিপি শিপ পিপাসা ৮ 

* ইহারা রি বিভূতি-গোলার চর রজত- রর ভিন্ন অপর 

নিরুষতর মুদ্র! গ্রহণ করে না এইরূপ ব্যক্ত করিয়। থাকে। 
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পপ আল পাপ শা দল-ভুক্ত হয়। এই রূপেই ইহাদের প্রবাছ চলিয়া 
আমিতেছে। ইহাদিগকে দীক্ষা-গুরুর আশ্রয় পরিত্যাগ 
করিয়া নাগা-দল প্রবেশ করিতে হয়, এই নিমিত্ত এই 
ব্যাপারটিকে গুরু-পক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক দেব-পক্ষ অবলম্বন 
বলিয়। থাকে । এ সময়ে ইহার! কতকগুলি ক্রিয়ার 

অনুষ্ঠান পুর্বক নানাবিধ কঠোর ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত 

হয়। পুর্বকাঁর গুরু-দ কৌপীন পরিত্যাগ করিয়া এক- 
বারে বিবস্ত্র হইয়া থাকে ; এমন কি এক খাই স্থৃতা 
পয্যন্ত শরীরে ধারণ করিতে পায় না। এই অবস্থায় 

প্রান্তরে অথবা তাদৃশ আশ্রর-শুন্য স্থানে একমাস 

পথ্যন্ত অবস্থিতি করে; গৃহ-মধো কদাচ অধিবাস 

করিতে পারে না। প্রগীঢ শীতের সময় হইলেও, ইহার 

অন্যথাচরণ করিবার সম্ভাবনা! নাই । 

সন্্যাপীদিগকে ' নাগা-দল-ভুক্ত করিবার সময়ে নাগা 
মহন্তের বিস্তর ব্যয় হয়, এই নিষিত্ত তিনি একেবারে 

বহু-মংখ্যক ব্যক্তিকে এঁ দলে গ্রহণ করিয়া থাঁকেন। 

ইহারা অত্যন্ত উগ্র-শীল ও কলহ-প্রিয়। পূর্বে 
ইছাদের উপদ্রবে লোঁকে অস্থির হইত ; এক্ষণে রাঁজ- 

শাসন দ্বার তাহার অনেক নিবারণ হইয়াছে । কবীর 
নিজ গ্রন্থে নাগাঁদির প্রতি যে সমস্ত পশ্চালিখিত ভর্খলনা- 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাদের ছুঃশীলতা 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হুইতেছে। 

“ ভাই ছে! আষি এরূপ যোগী কোন কাঁলে দেখি 
নাই যে, নিজের ধর্ম বিস্মত হইয়া বৃথা পর্যটন 
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করিয়া বেড়ায় । মুখে বলেনঃ আমি শিব-ভক্ত ও 

প্রধান গুরু কিন্তু হউ-ভূমি তাহার যোগ-সাধনের 

স্থান। মায়! ভণ্ড তপস্বীর দেবতা । কোন্ কালে দত্তা- 
ত্রেয় গৃহ নষ্ট করিয়াছিলেন ৭ কোন্ কালে শুকদেব 
সশস্ত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন? কোন্ কাঁলে 
নারদ মুনি বন্দ্রক ব্যবহার করিয়াছিলেন ? কোন্ কালেই 
ব| ব্যাসদেব তুরী-যন্ত্র বাঁদন করিয়াছিলেন? হুদ্ধেতে 
ধর্ম-ভ্র$ হয়। যিনি ধন্ুকধারীঃ তিনি কি প্রকারে 

অতীৎ *% ? যাহার লোভ আছে, তিনি কি প্রকারে 
বিরক্ত কি লজ্জীর বিষয়! তিনি স্বর্ণালঙ্কার ধারণ 

করেন। তিনি অশ্ব সকল সংগ্রহ করিয়াছেন, গ্রাম 

সযুদায় অধিকার করিয়াছেন ও ধনী বলিয়া বিখ্যাত 

হইয়াছেন । শ্ুন্দরী ভ্ত্রী কদাচ সনক ও তাহার ভ্রাতা 

দিগের ভূষণ ছিল না। লঙ্গেতে মলীপাত্র থাকিলে; সে 
মনীতে সহজেই বস্ত্র মলিন হয় 11 

নাগাঁদের উদ্ধত স্বভাব ও বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের 

সহিত ইহাদের বিষম বিষস্বাদিতা স্্প্রসিদ্ধা আছে। 

হরিদ্বারে মধ্যে মধ্যে কুস্তমেলা নামে একটি মেল! 
হয় তাহাতে গক্গা-স্ীন উদ্দেশে বহু লৌকের সমাগম 
হইয়া থাকে । এই উপলক্ষে শৈব নাগীদিগের সহিত 
বৈরাশীদিগের বিবাদ উপস্থিত হইয়া এক এক বারে 

ক সন্যাসীর সচরাচর আপনাদিশীকে অতীৎ বলিয়া! উল্লেখ 
করে| ইচ্ছার অর্থ অভিথি বোধ হয়। শ" ৬৯ রেমৈনি। 
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মহত্র সহস্র মনুষ্য মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে । পার- 
পীক ভাবায় প্রণীত দীবিস্তান নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় 
ভাঁগের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছেঃ ১০৫০ এক 

হাঁজার পঞ্চাশ হিজর শকে হরিদ্বারে মুণ্ডিদের % সহিত 

সন্ন্যাসীদিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়ঃ তাহাতে 
সন্ন্যাসীরা জয়-লীভ করিয়া বহু-সংখ্যক মুগ্তির প্রাণ 

বধ করে। মুণ্ডিরা প্রাণ-ভয়ে তুলশী-মাঁল! পরিত্যাগ 
পূর্বক কণ্ফট্ যোগীদিগের ন্যায় কর্ণ-যুগলে কুগডল 

ধারণ করে। এ দাবিস্তীনের দ্বিতীয় ভাগের দ্বাদশ 

অধ্যায়ে জলালি ও মদারি নামক দুই মুসলমান সম্প্র- 
দায়ের সহিত সন্যানীদিগের যুদ্ধ-ঘটনার বিষয় বর্ণিত 
হইয়াছে । তাঁহীতেও সন্যাসীরা জয় প্রাপ্ত হইয়া জলালি 
ও মদারিদিগের ৭ মধ্যে সাত শত ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট 
করে ও তাহাদের দিকে শৈবর্ব বা দেয়। 

পীপপলাশ এ পিপিপি শপ িপিশেশীত০২ পি িীপ +০্পাপিলা 

+ % আর্থাৎ ৈরামীদের | | 

শঁ দাবিস্তানে মদারি ও ভলালিদিশের ধর্মানুষ্ঠান অনেক 
অংশে শৈব সন্ত্যাসীদিগ্জের তুলা-রূপ বলিয়া লিখিত হইয়ণছে। 
মদারি-সম্প্রদায়ী লোকে জটা-ধাঁরণ, ভম্ম-লেপন, অগ্নি-সেবন 

ও প্রচুর পরিমাণে স্বিদাঁপান করিত এবং তন্মধ্যে প্রধান সাঁধ- 

কের! একেবারে বিবন্ত্র থাকিত| জলালিরাঁও সেইরূপ অনুষ্ঠান করিত; 
কেবল জট ধাঁরণ করিত না| কিন্তু এই উভয় অম্প্রদায়েই গৌ-বধে 

নিরত্ত হয় নাই। জলালি-সপ্্রদায়ী গুকদিশের এই একটি কুৎসিত 
ব্যবহণুর ছিল যে, তাছার! শিষাদিগের গৃছে উপস্থিত হইয়। স্বেচ্ছা 
হ্রনারে কোন কুলজ্্ীর সহিত সহবাঁন করিভ এবং জময়ে সময়ে 
নিজ গৃহে আনয়ন করিয়। র'খিত|। 

পি ্প্পিি ০০৮৮০ পাপ. ০৬২০_. ৮ 
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১৭২৯ সতর শ উনত্রিশ বা ৩০ ত্রিশ শকে হরিদ্বারে 
এরূপ একটি যুদ্ধ হইয়া যাঁয়, তাহাতেও যুদ্ধ- 
জয়ী শৈব সন্ন্যানীরা ১৮০০০ অফীাদশ সহক্র বৈরাগীকে 

রণ-ভূমিতে নিপাত করে *। ১৭১৭ সতের শ সতের 
শকে এ হরিদ্বারে তীর্থ-স্ান উপলক্ষে শীক, সন্ন্যামী, 

বৈরাশী এই তিন সম্প্রদায়ে একটি ভয়ানক সংগ্রীম 

উপস্থিত হয়, তাহাতে অশ্বারূঢ শীক-সম্প্রদায়ীর। 

অপর ছুই দলস্থ সমস্ত শক্রকে পরাস্ত করিয়া বহু 

বাক্তিকে রণ-ক্ষেত্রে বিনাশ করে, এবং অবশিষ্ট সক- 

লকে বন, পৰ্বত ও নদীতে তাড়িত করিয়? দেয় +। 

হিন্দ্ব রাজারা ইহাদিগকে এইরূপ উগ্র-শীল ও কলহ- 
প্রিয় দেখিয়া অনেক দিন অবধি মেনা-পদে নিঘুক্ত করিয়। 

আনিয়াছেন। জয়পুরে অদ্যাপি নাগা-নৈন্য বিদ্যমান 

আছে। 

নিব্বাণা ও নিরঞ্জনী আখাড়ার নাগাই সচরাচর 

দেখিতে পাওয়া যায়| শুনিয়াছি, পশ্চিম্োভর প্রদেশের 

কোন কোন স্থানে অটল আখাড়ার নাগা বিদ্যমীন আছে, 

কিন্তু তাহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই। 
সন্ন্যানীদের মধ্যে অনেকে যেমন উল্লিখিত রূপ 

র্ভিবিশেষ অবলম্বন করিয়। নাগ] নামে খ্যাত হয়, সেই 

সুপ অন্যে আবার অন্য অন্য বৃভি গ্রহণ করিয়। আলে- 

ছি রনা হা 
37781071581 

ক. ১ বানি শি । গতার্ক 7 
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খিয়া, দক্গলী, উর্দাবান্ু প্রভৃতি বিবিধ উপাধি প্রাপ্ত 
হইয়া থাঁকে। পশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে তাহাদের বিবরণ 

লিখিত হইতেছে । 
১৯ক্পীসপাশাতি শীতপপীক শীত 

আলোঁখয়া। 

ইহারা অলখ্ নাম উচ্চরণপুরব্বক ভিক্ষা করিয়! অন্যান্য 
সন্ন্যানীকে ভোজন করায় এই নিমিভই ইহাদের নাম 
আলেখিয়! | এইরূপ বারঘ্বার অলখ. শব্দ উচ্চারণ করাকে 
অআলখ. জাগাঁন কহে । ইহাই ইহাদের প্রধান বৃত্তি । 

ইহারা তক্ষ্য-সংগ্রন্থার্থ নঙ্জে ঝলী রাখে ও মেই 

ঝলী পরম পবিত্র মহিমান্বিত বাঁলয়! বিশ্বান করে। 

কে কেহ চাঁলঃ ডাল, লবণ, আট। প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্ত 

রাখিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ঝ.লী গ্রহণ করে ও বাম ক্কন্ধ 

হুইতে প্রকোষ্ঠ পধ্যন্ত সমস্ত বাম ভুজে সেই সমুদায় 
নজ্জীভূত করিয়া রাখে । অপর অনেকে এক ঝলীর 
মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ কোষ প্রস্তুত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ তক্ষ্য 

বন্ত গ্রহণ করে। 

ইহাদের এ ঝুলী ভৈরব, গণেশ ঘা কালীদেবীর 
উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত ও তদন্থুসারে আলেখিয়েরা তিন 

শ্রেণীতে বিভক্ত ) তৈরব-বুলী-ধারী, গ্রণেশ-ঝুলী-ধারী ও 
কালী-বুলী-ধারী । গণেশ-ৰ ুলী-ধারীর ূর্বাহে, তৈরব- 
ধ.লী-ধারীর। বৈকালে ও সিটির এবং কাঁলী-ঝ,লী- 
ধারীর1 অধিক রাত্রে ভিক্ষাচরণ করিতে যাঁয়। টৈরব- 
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ঝলী-ধারী ও কালী-ঝ,লী-ধারীদের মধ্যে কেহ কেহ 
নিজ দেবতার সাক্ষাৎকার লাভের উদ্দেশে সঙ্গে মদ্য, 

মাংস % ও ছুরিকা রাখিয়া দেয়। কুকুর ভৈরবের বাহন, 
এই নিমিত্ত ভৈরব-ব,লী-ধারীরা ঝ,লীর মধ্যে রুটা লইয়। 
যায় ও কুকুর দেখিলেই তাহার এক এক খণ্ড অর্পণ করিয়া 
থাকে । 

এই ত্রিবিধ আলেখিয়ার মধ্যে গণেশ-ৰ লীধারীর! 
তিক্ষার্থ গৃহে গৃহে গমন করে ও ইচ্ছা হইলে, তথায় 
কিয়হক্ষণ বিশ্রীম করিতেও পারে । কিন্তু কাল লী-ব,লী- 

ধারীরা ও ভৈরব-ঝুলী-ধারীর কাহারও দ্বারস্থ হয় নাঃ | 

পথ দিয়া অল্খ অল্ধ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে 

যায় যাহার ইচ্ছা! হয় তিনি ইহাদিগকে আহ্বান করিয়' 

ভিক্ষা দান করেন। 

আলেখিয়েরা কেবল ভক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া নিরৃত্ত 

হয় না নিজে রন্ধন করিয়া ভোজন করায়। এই নিমিত্ত 

কোন কোন ব্যক্তিকে রুহ রুহৎ তামার হাড়ী, ঘড়া 

প্রভৃতি ধাতৃ-পাত্র সঙ্গে রাখিতে দেখা যায়। সমন্ন্যাসীরা 
যে সময়ে একত্র তীর্থ-যাত্রা করে অথব। কুত্রীপি অব- 

স্থিতি করিয়া থাকে, তখন তাহার অন্তর্ঘত আলে- 

খিয়েরাই, যত জনকে পারে, ভোজন করায় দেখিতে 

পাই। সন্্যানীদের মধ্যে ইহাদের বৃত্তি.নর্ব-শ্রেন্ঠ বোধ 
হয়। এ বৃন্তটি ভূলোকের অপেক্ষায় উতকৃউতর লোকের 

0 পপ পপ উজ ০-০০--০৮ শশী লপশাশি ০ শিপ ০১ পপি পপি তাপ শত এ পিপি পপি এপি পপ পাকা না, 4: 80.10007 ০৯ ৯০০০৯ পচাত? 

% ছাগলের মেটে ভাজা ূ 
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ইহার! খাত্রে একরূপ খেল্কা ও কতকগুলি অলঙ্কার 
ব্যবহার করে । অনেকে রৌপ্য, পিল অথবা! তাত্র- 

নির্থিত চারি পাচ হারা জিজিরের মত একরূপ অলঙ্কার 

পায়ে পরে,ঃ তাহার নাম গির্নার হাল। তাহার 

মধ্য-স্থলে একরপ শাযুদ্রিক বস্ত সন্নিবেশিত হয়, 

তাহাকে ইহারা নাধন-যন্ত্রবিশেষ বলিয়া থাকে। 

ইহার] জিজিরের সদৃশ কিন্তু তদপেক্ষা স্থল আর এক 
প্রকার অলঙ্কার ধারণ করে? তাঁহার মাম তোড়া । তত্িন্ন 

কেহ কেহ হস্তে ও বাহু-দেশে ছল, অন্ধুরী প্রভৃতি স্বর্ণ 
ও রৌপ্য রচিত অন্য অন্য প্রকার ভূষণও ব্যবহার 
করিয়া থাকে । এইরূপবিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া, উদর 
ও বক্ষঃস্থল মতর্সা % নামক ওর্ণ রশ্মিতে পরিবেষ্টিত 
করিয়া, বাম হস্তে বলী ও খর্পর ও দক্ষিণ হস্তে চিমট! 

লইয়া এবং নন্ন্যামী মাত্রের ব্যবছাধ্য বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি 
অপরাপর উপকরণ গ্রহণ করিয়া, ঘু্ুরের শব্দ করিতে, 

করিতেঃ যখন ভিক্ষার্থ পর্যটন করেঃ তখন বড় মন্দ 

দেখায় না| 
আলেখিয়ের! গির্নারঃ পুন প্রভৃতি অনেক স্থানে 

অবস্থিতি করে ও মধ্যে মধ্যে তীর্থ-পর্যটন করিতে 
যাঁয়। 

* ইহার! 8০1৫০ হত্ত পরিমিত একগাছি উর্ণ রজ্ু কোঁপী- 
নের উপর হইতে কক্ষ দেশ পর্য্যন্ত বেন করে ও সেই রর 
হই প্রান্তে খুঙ্গুর বান্ধিয়। রাখে? ইহাকেই মতঙ্গ|। বলে | 
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দঙ্গলী। 

২সারে অর্থের বল অত্যন্ত অধিক। সন্ন্যানীদেরও 
এক সম্প্রদায়ে ভিক্ষা-রুন্তি পরিত্যাগ করিয়া বাঁণিজা- 

ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে । ইহাদের নাম দঙ্গলী। হায়- 
দারাবাদঃ পুমা, নেতারা প্রভৃতি অনেকানেক প্রসিন্ 

নগরে ইহাদের মঠ ও কুঠি বিদ্যমান আছে। পুষে 

কলিকাতার মধ্যেও ইহাদের কুঠি ছিল শুনিয়াছি ; 

এক্ষণে উহ্ধার পুর দিকে বেলেঘাটায় একটি চু্ণ-ব্যবনায়ী 
দল্গলী সন্ন্যাসী অবস্থিতি করিয়া থাঁকে। 

এই সন্প্রদায়ী এক এক মঠাধ্ক্ষ অর্থাৎ মহন্ত 

বহু-বিস্তত বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া বিপুল সম্পত্তির 

অধিকারী হইয়াছেন । এমন কিঃ কোন কোন মহন্তের 

কোটি কোটি টাকার বিষয় ও নিজের জাহাজও 
আছে সেই জাহাজে দেশ বিদেশে পণ্য সামগ্রী 
প্রেরিত হয় । তিনি স্বয়ং মঠে অবস্থিতি করিয়! মঠের 

কার্য মম্পাদন করেন £ শিষ্যেরা ও অন্য অন্য কর্মচারীরা 

দেশ দেশান্তর গ্রমনাগমন পূর্বক বাণিজ্য-ব্যাপার 

নির্বাহ চর থাকে | উহ্থাঁর দ্বারা যে অর্থ সংগ্রহ হয়, 

তাহ। সন্ত্রাসীদের ভোঁজন, দেব-মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা 
৬ [ অন্যান্য ক্রিয়াতে ব্যয় হইয়। থাকে । 

দ্গলী মহন্তের! বালক ভ্রুয় করিয়া শিষ্য অর্থাৎ 

চেল! করেন ও যত পূর্বক তাহীকে প্রতিপালন ও 

| দান করিয়া! থাকেন। কিছু দিন এইরূপ পরি- 
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পালন করিয়া যদি মঠীধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত বোধ হয় 
তাহা হইলে বরাঁবর রাখিয়া দেন, নতুবা অন্য কোন 
দশনামী সন্ন্যাপীকে সমর্পণ করেন। 

অধোরী। 
তত্তৃজ্ঞানাবলম্বী পরমহংসেরা সমুদয় ব্রহ্মময় বোঁধ 

করিয়। মনে মনেই সর্বাত্র সমদৃর্টি অভ্যাস করেন ? অধুনা 
তন অধোঁরীরা সেই বোঁধ ও সেই দৃষ্টিটি কার্যে পরিণত 
করিয়া বিষ্ঠা চন্দন সমান জ্ঞান করে এইরূপ দেখাইয় 
থাকে । তদনুলারে তাহার নানারূপ বীভৎস ব্যবহার 
সহকারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় । তাহার! সকল বস্ততে 
সমভাব ও সমদর্শিত জানাইবার উদ্দেশে শরীরে বিষ্ঠা 

মত্রাি লেপন করেঃ এবং করোটি বা কান্ঠপাত্রে রাখিয়া 
সঙ্গে লইয়া যাঁয়। এ সমস্ত ঘ্বণিত বস্তু ভক্ষণ করে, 
অথবা গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা না পাইলে, তাহার গৃে 
ক্ষেপণ করিয়া থাকে । গৃহস্থকে ভয় প্রদর্শন করিবার 
উদ্দেশে আপনার অঙ্গ-বিশেষে আঘাত করিয়াঁও শোনিত 

নিঃসাঁরণ করে, এবং অপরাপর বহু প্রকার কুৎসিত 
আচরণ দ্বারা গৃহস্থকে উত্যক্ত করিয়। থাকে । 

অঘোরী হইতে হইলে, প্রথমে ষথানিয়মে অস্ত্যান 
লইয়। পশ্চাৎ -অঘোর-মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। অয্্যা- 
সীর? এ মন্ত্রকে অতীব প্রভাববানূ এবং অধোরীদিগকে 
দৈব-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়! 1 বিখাব করেন। 
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অনীহা দী লন: 

অধোর-মঞ্জের পর আর মন্ত্র নাই | 

হিন্দুমাত্রেই যেমন সচরাচর প্রতায় যান, পুর্ব্বতন 

খষি মুনিরা গৌ-বধ করিয়। পুনজ্জীবিত করিয়। দিতেন, 
সেইরূপ» টৈঁব উদীসীনের! বলেন, অঘোরীরা এখনও 
নর-বধ ও নর-মাংস তোজন পুর্ববক মন্ত্রব্লে পুনর্ববার 

জীবিত করিয়! দেয় । 

পুর্ববকালীন অঘোরীরাঁ উৎকট নিয়মীনুলারে ঘোর- 

রূপ! শৈব-শক্তি-বিশেষের অর্চনা করিত। তাহারা অস্থি- 
সহকৃত ও নর-কপাল-যুক্ত এক গাছি ষষ্টি দণ্ড-কমণ্ডলু 
স্বরূপ ব্যবহার করিত এবং মদ্য মাংস ভক্ষণ ও নর-বলি 

দান প্রভৃতি ঘোরতর কর্ধে প্রবৃত্ত হইত। 

পুর্বে ভারতবর্ষে নর-বলি দাঁন প্রচলিত ছিল ইহ! 
এ্রেকরূপ প্রসিদ্ধ আছে। বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে, বৃহৎ- 
কথাদি উপাখ্যান-পুস্তকে ও অপরাপর কাব্য ও নাটকে 

এ বিষয়ের বিস্তর বর্ণনা! আছে । ভবভূতি-গ্রণীত মালতী- 
মাধব নাটকে লিখিত আছে, অঘোরঘণ্টা চামুণ্ডার 

উদ্দেশে মালতীকে বলিদান দিতে উদ্যত হয় ক এমন 

* বরন বহন আাদাহযাসি | শান্তব মলনলি মল ধাঅলা াহ্ভ্থিতা- 
টাটা খাজনা ই 1 
র্ | বাঁতীমাধৰ পঞ্চমাঙ্ক। 
 স্বাঙ্া হউক, ভাছ। হউক, আমি ছেদন করি। ভগীবতি চাসণডে! 
ছুমি এই মন্্র-সাধনাদি বিষয়ে উদ্িউ পুজা! এরছগ কফয়।! . 



উর্ধাবাহ, আকাশমুখী প্রতৃতি। ৯৯ 

সময়ে মাধব আসিয়! তাহাকে রক্ষা করেন। এ অঘোঁর- 
ঘণ্টা পূর্ববকাঁলীন অঘোরীই বোধ হয় । 

অঘোরীদের সংখ্যা এখন অপ্প হুইয়1 গিয়াছে এই 
নিমিত্ত এ অঞ্চলে সচরাচর দেখিতে পাওয়া ষায় না। 

উর্বাহু, আকাশম্বখী, নথী, ঠীড়েশ্বরী, 
উদ্ধমুখী, পঞ্চধূনী, মৌ ন-ব্রতী, 

জলশয্যী ও জলধারা-তপশ্বী । 

শারীরিক কষ্ট স্বীকার দ্বারা দেবতা-বিশেষের তু 
সাধন করা হিন্দু-ধর্তের একটি প্রধান অঙ্গ । সন্ব্যানীদের 
মধ্যে, অনেকে এরূপ কঠৌর তপস্যা অবলম্বন করিয়া উর্- 
বাহু, আকাঁশমুখী, পঞ্চঘুনী প্রভৃতি বিবিধ উপাঁধি গ্রহণ 
করেন। ধীছার1? এক ব! উভয় বানুকে উর্ধদিকে উন্নত 
করিয়। রাখেন, ভাহাঁদের নাম উর্ধাবাহ। যে সকল সন্ন্যাসী 

নতত উর্ধমুখে থাকেন, তীছাদের নাম আকাঁশমুখী। 

নখরক্ষা করা যে সকল সন্ন্যাপীর বিশেষ ব্রত, তাহাদের 

নাম নখী। 
শ্বরী অন্ব্যাসীরা দিযা-রাত্র দণ্ডায়মান থাকেম। 

এইরূপ অবস্থাতেই ভোজনাঁদি সকল কর্ণ সমাধা করেন 
ও সম্মুখে একটা-কিছু অবলম্বন করিয়া এরূপ অবস্থাতেই 



১৬০ ভারতবর্ধীয় উপাসক-লম্প্রদয় | 

তপস্যা করেন। ইহারা উর্ধদিকে রৃক্ষ-শাখাঁদি কোঁন 
বস্তুতে পা ছুটি বন্ধন পুর্ববক অধোমন্তক হইয়া ঝুলিতে 
থাকেন ও মস্তকের নিম্নদেশে অগ্নি স্থাপন করিয়। 

রাখেন। এরূপ অবস্থায় মস্তকের উর্ধাদেশে যুখ থাকে 
বলিয়া ইহাদিগকে উর্ধমুখী অথবা! উর্বমুখ তপস্থী 
বলে ক । 

পঞ্চধুনী সন্ন্যাসীরা আপনার চারি দিকে চারি স্থানে 
ও সম্মুখে অন্য এক স্থানে অগ্নি স্থাপন করিয়া তপস্যা 

করেন এবং সেই সম্মুখস্থ অগ্নিতে হোম ও ভোগ দিয়া 
থাঁকেন। ইহার! এইরূপ পাঁচ স্থানে ধূনী অর্থাৎ জগ্ি 
প্রজ্বলিত করিয়া তপস্যা করেন এই নিশিত ইহাদের 
নাম পঞ্চধুনী হইয়াছে। 

যাহার পরমার্থ-সাধনোদেশে লোকের সহিত 

বাঁক্যালাপ পরিত্যাথ করিয়া যথা বিধানে মৌন-ব্রত 

অবলম্বন করেন, তীহাদিগকে মৌনী বা মৌন-ত্রতী বলে। 

তাহার! অশেষ রূপ অঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা, এবং কেছ কেহ 

সেই সঙ্গে উ' 1 প্রভৃতি অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ পূর্বক, 
মনের অভিপ্রায় প্রকাঁশ করিয়া! থাকেন । 

কোন কোন সন্ত্যাসী সায়ংকাল অবধি স্থুধ্যোদয় 

পর্যন্ত জল-মধ্যে শরীর মগ্ন রাখিয়া! তপস্যা করেন। এই 
রূপ তপস্যাকে . জলশধ্যা! বলে এবং এ সমস্ত তপন্থীকে 
জলশঘ্যা বলিয়া উল্লেখ করা যায়। 

৯ রামাৎ নিষাৎ প্রভৃতি বৈরাগীদের মধ্যেও ঠাড়েশ্বরী ও উর্ধ- 



ফরারী, ছুধাধারী ও অলুনা। ১০১ 

আর একরূপ জল-তপস্তা আছে, তাহার নাম জল- 

ধারা। নির্দদিষ স্থানে বমিবাঁর উপযুক্ত একটি খাত খনন 
করিয়া তাহার উপরে মঞ্চ প্রস্কত করিতে হয় ; সেই মঞ্চের 
উপর একটি বহু-ছিদ্র-ুক্ত জল-পাত্র থাকে। তপস্বী এ 
খাতের মধ্যে উপবেশন করেন এবং তীহার কোন শিষ্যে 
উল্লিখিত জল-পাত্রে নিরন্তর জল সেচন করিতে থাকে । 
এ তপস্তাটিও রাত্রিকালে অনুষ্ঠিত হয়। 

প্রগাঢ় শীতের সময়ে জলধারা ও জলশয্যার অনুষ্ঠান 
প্রথর গ্রীষ্ম-কালীন পঞ্চধুনীর তপস্যা অপেক্ষাও ভয়ানক । 
এঁ ছুই জলতপন্বীরা যখন তপস্যা ভঙ্গ করিয়া উঠেন, 
তখন তীহাদের শরীরে আর কিছু থাকে নাঁ। এই 
শেষোক্ত ছুইপ্রকার তপন্বী উর্ধবাহু প্রভৃতির ন্যায় 
লোক-প্রসিদ্ধ নয়। ইহাদের সংখ্যা অতি অপ্প। 

কড়ালিঙ্গী। 
অন্য এক রূপ মন্ব্যাপীর নাম কড়ালিজী। তীহার 

উলঙ্গ থাকেন, এবং আপনাদিগকে জিতেক্দ্রিয় বলিয়' 
প্রকাশ করিবার উদ্দেশে নিরন্তর শিশ্ব-দেশে একটি 

লৌহ-কুণগডল দিয়া রাখেন। নানকপন্থীদের মধ্যেও এই 
তপস্যা বিদ্যমান আছে। | 

াহার- ল্য 



১৩২ তাঁরতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদাঁয়। 

সন্র্যাসীদের মধ্যে অনেকে আপন আপন তভোজন-ক্রিয়ার 

নিয়মানুসারে এক একটি উপাধি প্রাপ্ত হন; যেমন 
ফরারী, ভুধাধারী ও অলুনা। যাহারা যব, গম, তুল, 

দ্বিদল প্রভৃতি অন্ন ভোজনে বিরত থাঁকেন ও কেধল 

ফল মুলাঁদি ভক্ষণ করিয়! দিন-পাঁত করেন, তাহাদের নাম 
ফরারী। ধাঁহার৷ জুপ্ধমাত্র পান করিয়া শরীর রক্ষা 

করেনঃ তাহাদিগকে ছুধাধারী বলে। খাঁহ্থার লবণ- 

বর্জিত ভোজন করেন, তীহাদিগকে সচরাচর অলুন! 

বলিয়া থাকে । 

রামীৎ নিমাঁৎ প্রভৃতি হিন্ডুস্থানী বৈষ্ণবদের মধ্যেও 
ফরারী ভুধাধারী এই দুইটি শ্রেণী বিদ্যমান আছে । 

অওযড়, গুদড়, স্রখড়, ৰকখড়,। ভ্থ ড় 

কুকড় ও উখড়। 

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ব্রক্মগিরি নামে একটি দশ- 

নামী-লন্ন্যামী যোগি-গুরু গোরক্ষনাথের প্রসাদ লাভ 

করিয়া অওঘড় নামে একটি যত প্রবর্তিত করেন । জঅব্ন্যা- 
সীরা বলেন, গুজরাট অঞ্চলে তাহার গাদি আছে, কিন্তু 

শিষ্য প্রণালী নাই। এ গাদির মহন্তের মৃতু ঘটিলে, তত্রস্থ 
সন্ন্যাপীদের মধ্যে এক জনকে প্রকরণ-বিশেষ দ্বার! এ 
অওঘড়-গাঁদির অধিকারী কর। হয়। 

এ অওঘড়-মত-প্রবর্তক ব্রেজ্ষগিরির সহিত রুখড় 

নিম্১-লিখিত কয়েকটি মতের সরিশেষ 



অগওঘড়, গুদড় প্রভৃতি | ১০৩ 

সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়া থাকে | জনশ্রুতি আঁছে, গোঁরক্ষ- 

নাঁথ তীহাকে মন্ত্রদীন না করিয়া কর্ণকুণ্তলাদি কয়েকটি 
নিজ চিহ্ন প্রদান করেন; ব্রক্মগিরি তাহা এ রুখড় 
সৃখড় প্রভৃতিকে অর্পণ করিয়া যান । 

কোন সন্ত্যানীর মৃত্যু ঘটিলে, সুখড়, রুখড়, গুদড় এই 
তিন সম্প্রদায়ীরা তাহার অস্ত্যেকি-ক্রিয়া-সংক্রান্ত সমস্ত 
কাধ্য নির্বাহ করে$ তাহাকে স্নান করায়, বিভুতি 

মাখাঁয়, বস্ত্র পরিধান করায় ও সমাধি দিয়| তাহার লমুদয় 

সামগ্রী অধিকাঁর করিয়া লয়। ইহাই ইহাদের প্রধান রুত্তি। 
গুদড়, রুখড়, শ্বুখড় এই তিনেই এক একটি কণাঁয়-বর্ণ 

খেল.কা পরিধান করে। রুখড় ও স্থুখড়েরা ছুই কর্ণে 
তাগ্রে ব পিত্ৃল-নির্থিত কুগুল ধারণ করে, আঁর গুদড়ের। 

এক কর্ণে কুগুল আর এক কর্ণে অওঘড়ের পদ-চিহ্ন-যুক্ত 
তামার তক্তি রাখে । এ কুওলাদিকে খেচরী মুদ্রা বলে। 

_ উল্লিখিত তিন সম্প্রদায়ে পাত্র-বিশেষে ধুপ জ্বালাইয়। 
ভিক্ষা করে । গুদড়েরা ধুনচীতে এবং রুখড় ও সুখড়েরা 
খর্পরে অর্থাৎ নারিকেলের মালাতে এ ধুপাঞ্ি রাখে এবং 
যে যাহা কিছু ভিক্ষা দেয় তাহা ও উহ্বাতেই গ্রহণ করিয়া 
থাকে। এদিকে ভূখড় ও কুকড়দিগকে প্রায় দেখিতে 
পাওয়া যায় পা। শুনিয়া, ভূখড়ের' এরূপ খর্পর 
লইয়া! ভিক্ষা! করে কিন্তু ধুপ জ্বালায় না। কুকড়েঁরা 
একটি স্তন হাড়ীতে ভিক্ষা! করে ও ছাহাডে: পাকি, 
করিয়া খায়। নেই স্াড়ীকে কালী হাড়ী কহে র্ 

যে নই প্রবন্ধ ও র গর স করিয়া এই শুস্তক লিখিত: 
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প্রন হই, তাঁহাঁতে উখড় নামে একরূপ সন্ব্যাসীর 

প্রনঙ্গ আছে। কিন্তু আমি অনেক অনুসন্ধান করি- 

য়াও তাহাদের অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে পারি নাই। 
তাহাতে লিখিত আছে, হুখড়, রুখড়, গুদড় এই তিন 
ম্প্রদায়ের মধ্যে যাহার মদ্য, মাংস ব্যবহার করে, 

তাঁহাদের নাম উখড়। 

মিপিসসিপপীপিশীপীশি 

অবধৃতানী | 
(অবধূতী) 

এদেশীয় স্ত্রীলোক-বিশেষে যেমন ভেক লইয়া 
বৈষ্ণবী হয়, সেইরূপ, পশ্চিমোতর-প্রদেশীয় কোন কোন 
স্ত্রীলৌকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়! অবধুতানী নাম প্রাপ্ত হয়। 

₹স্কৃত ভাষায় ইহাকে অবধূতী বলে। 

পবন: ঘিন: ব্যাাহনঘল: ব্যহাছিজ: | 

'নঘুনী জিনা ইনি আমঘলাস্মল সব্যু। 
মুণ্ডমালাতস্ত্র ২য় পটল। 

অবধৃত নাক্ষাৎ দদাঁশিব-ম্বরূপ ও অবধুতী শিবা-রূপিণী | অত- 

এব দেবি ! অবধুতাশ্রমের বিষয় শ্রবণ কর। | 

ইহ:র' সন্ন্যাসীদের ন্যায় বিভৃতি রুদ্রোক্ষাদি শৈব- 
চিন্ক ধারণ করে, যধ্যেমধ্যে তীর্থ পর্যটন করিতে যায় ও 

| ভিক্ষা করিয়৷ জীবন-াত্রা। নির্ববাহন করিতে থাকে কিন্ত 
তাহাদের পঙ্গতে উপবেশন করিতে পায় না। 



ঘরবারী জব্যাসী । ১০৫ 

গঙ্গাগিরি নামে একটি স্ত্রীলোক প্রথম অবধৃতানী 
হয় এইরূপ প্রবাদ আছে । অন্ন্যানীই যেমন সন্ন্যাসীর গুরু, 
সেইরূপ, অবধুতানীর গুরু অবধুতাশী ; সন্ন্যাপীরা স্ত্রী 

লোককে সন্ন্যাস-মন্ত্র উপদেশ দেন না। 

ইহাদের মধ্যেও লাত্বিক ভাবের লোঁক অতি অপ্প। 

তবে কদাচিৎ ছুই একটিকে দেখিয়া বুদ্ধিমতী ও ধর্-পরায়ণা 

বোধ হয়। যতগুলি অবধূুতীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার 

ঘটে, তাহার মধ্যে হিমালয়ের অন্তর্ণত ও কাশ্মীরের পূর্বব- 
দক্ষিণস্থ কোন নগরের একটি অবধৃতানীকে তেজন্বিনী ও 
বুদ্ধিমতী দেখিয়াছিলাম। তিনি কথায় কথায় হিন্দী 
শ্লোক পাঠ করেন ও অনেক গ্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে 

আপন ধর্ের পরিচয় দিয়া থাকেন। 

ঘরবারী সন্াসী। 
_ যে লমস্ত সন্ন্যাসী স্ত্রী পুভ্রাদি লইয়া! সংসার করে, 

তাহাদের নাম ঘরবারী সন্গ্যানী। মুগুমালা তত্ত্বে যে 
গৃহাবধূতের বৃতান্ত আছে ৯, তাহা সেই ঘরবারীদেরই 
বিবরণ বোঁধ ছয়। অপরাপর সন্গ্যামীরা তাহাদিগকে অত্যন্ত 

নিকট বলিয়া জানেন $ তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার 
করা দূরে থাকুক, তাহাদের স্পৃষ্ট অন্নও ভক্ষণ করেন না। 

নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই ভাহাদের বিবাহাদি হইয়। 
থাঁকে। রবারী দণ্তীদের ন্যায় ভাহাদেরও ্বমঠে বিবার 
করা নিষি্ধ। শৃঁজগিরি ষর্ঠের অন্তর্থত পুরি গৌনীইয়ে. 

| ৬ পৃষা দেখ। 



১৩৬ ভারতবধীয় উপাপক-লম্প্রদায় | 

জ্যোসী মঠের গিরি গৌনাইয়ের গৃছে বিবাহ করিতে 
পারে, নিজ মঠের পুরি বা ভারতী কন্যার পাপি-গ্রহণ 
করিতে পারে না। 

ঠিকরনাথ। 

ইহারা তৈরবের উপানক। বহু-ছিদ্র-যুক্ত একরূপ 

মৎপাঁত্রের নাম ঠিকরা? ইহারা সেই ঠিকরা হস্তে করিয়া 
তিক্ষা করে এই নিমিত্ত ঠিকরনাঁথ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। 

ইহারা ললাটে মসী ও সিন্দুর লেপন পুর্বক ভীষণ মুর্তি 
ধারণ করিয়া ভিক্ষায় যায়। হস্তে একপ্রকার রৃক্ষ-পত্র 

রাখিয়া তাহীর উপরে ঠিকরা স্থাপন করে ও তাহাতে 

অগ্নি প্রজ্লিত করিয়া ঘবৃত ও তৈল অর্পণ করিতে থাকে । 

শিকল, চিম্টা ও লৌহ-শলাকা সঙ্গে রাখে, ও সেই সযু- 
দয় এ অগ্নিতে উত্তপ্ত করে। যদি কেহ তিক্ষা দিতে বিলম্ব 

বা অন্বীকার করে, ভাঙা হইলে এ সমস্ত নিজ শরীরে 

আঘাত করিয়া! রকত-পাঁত করিতে থাকে। 

ইহারা মদ্য মাংস বাবহার করে ও ইতর তত্র সমুদয় 
জাতিরই অন্ন তক্ষণ করিয়া! থাকে । অপরাপর দশনামীরা 

ইহাদের সহিত কোনগ্নূপ ভোজ্যান্নতা-স্বন্ধ রাখেন না| 

এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, গঙ্গাগিরি অবধু- 
তানী হইতেই ঠিকরনাথ-সপ্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। 

ইছায়া এদেশে অতি বিরল | আরু, গির্নার, কচ ও গুজ- 

নাট খঞ্চলে অনেক দেখিতে পাওয়া বায়। 



ত্যাগলন্ন্যাশী। ১৬৭ 

হর্ভঙী। 
ইহারা বর্ণ-বিচাঁর একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে 

নীচ ও উচ্চ সকল জাতির গঁছেই অন্ত ভিক্ষা করিয়া ভো- 
জন করে । কোন দেশের ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্ভুত ও 

অলৌকিক উশাখ্যানের অনস্ভাব নাই। দশনামীদেরও 

মধ্যে এইরূপ একটি কথ প্রচলিত আছে যে, যিনি এই 
সপ্প্রুদায়টি প্রবর্তিত করেন, তিনি ব্রাঙ্মণ অবধি অস্ত্যজ 

পর্ধ্স্ত নকল জাতির অন্ন একত্র ভিক্ষা করিয়া তদুপরি 
মন্ত্র-পুত জল নিক্ষেপ করিতেন । করিলে, সকল জাতির 

অন্ন পৃথক্ পৃথক্ হুইয়া। ষাইত ও তাহা হইতে তিনি 
ব্রাহ্মণের অন্ন মাত্র গ্রহণ করিয়। ভক্ষণ করিতেন । 

ইহাঁরাও পুর্নোক্ত অঘোরীদের ন্যায় অস্থি, নর-কপাল 

ও মল-মুত্র ব্যবহার করে এবং শুনিতে পাই, অনেকে 
আঁপনাঁদিগকে এ অঘোরী বলিয়াই পরিচয় দেয় | 

অন্য অন্য দশনামীরা ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘ্বণ' 
করে ; এমন কি, ইহাদের সহিত সহুবাঁন ও আহার ব্যৰ- 
হার করিতেও অসম্মত হয়। 



১০৮ ভাঁরভবরধীয় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

বেন। এরূপ মহাপুরুষ বলিয়া ধাস্াদের সম্ভ্রম জন্ষিয়াছে, 
তাহাদের আর ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন থাকে না এব 

জীবনযাত্রা-নির্বাহেরও কোন অংশে অগ্রতুল হইবার 
বিষয় নাই। লোকে তীহাদিগকে সাক্ষীৎ পরমেশ্বর জ্ঞান 
করিয়া তদীয় পদ-যুখলে অপর্য্যাগ্ড পুজাদ্রব্য অর্পণ 
করিতে থাকে । 

যে সকল সন্ন্যাসী ও পরমহংস আপনাদিগকে তত্ব 

জ্ঞানের উচ্চতর সোপানে সমারূঢ় বোধ করেন, তাহাদেরই 
মধ্যে কেহ কেহ এই রৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। 
কাশীর নুপ্রসিদ্ধ তৈলঙ্ম্বামী এই অবস্থার লোক ছিলেন 
বলিয়৷ প্রবাদ আছে । 

আত্ুর-সন্যাসী, মানস-সন্ন্যাসী ও 
অন্ত-সন্্যাসী। 

এরেপর্ধ্স্ত যত প্রকার সন্ন্যানীর বিবরণ লিখিত হুইল, 

তাহার! দশনামীর অন্তর্থত। তস্ভিন্ন আর কতকগুলি 
উদ্দাসীন অন্ন্যাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ঠ যেমন আতুর- 

সন্ন্যামী,মানস-সন্ব্যাসী ও অস্ত-সন্যাসী | 

দাক্ষিণাত্য লোকের মধ্যে মুমূর্ষ, ব্যক্রি-বিশেষকে 

ন্যাস গ্রহণ ও নিগুণ মন্ত্রোপদেশ করাইবার প্রথা 
প্রচলিত আছে। এইরূপ মন্ত্যানকে আতুর-সন্্যাস 
বলে। পরকালে নঙাকি-লাতই ঠা সঙ্ যান-এহণের 
উদ্দেশ্য । 



আতুর-সন্র্যাসী প্রভৃতি ১৩৯ 

আতুর-নন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া! ফাঁহার মৃত্যু না ঘটে, 
তিনি পুনরায় গৃহ-গ্রবেশ করিতে পাঁন না? যাবজ্জীবন 
উদানীন-ভাবেই কাল-হরণ করেন | তুলশীদান নামে একটি 

দাক্ষিণাত্য ব্রাঙ্ষণ এরূপ সন্র্যাস-মন্ত্র গ্রহণ করিবার পর 
রোগ হইতে যুক্ত হন, ও কাঁশী-বাঁস করিয়া বেদাস্ত-মতান্- 
সারে তত্তজ্ঞানের বিশেষরূপ অন্থশীলন করেন। তিনি 
একটি প্রধান বৈদাস্তিক ও তেজীয়ান লোক ছিলেন। 

তাহাকে একবার চর্্পাঁছুকা পায়ে পঞ্চ-ক্রোশী কাশী 
পরিক্রম করিতে দেখিয়া, কোন কোন সন্ন্যামী জিজ্ঞ।সিল, 

স্বামী! আপনি কোন্ শাস্ত্র বিধানক্রমে চর্মমপাদুক! 
পায়ে কাশী পরিক্রম করিতেছেন? তিনি উত্তর দিলেন; 

আমি চর্মপাছ্কা কোথায় পাইব ? আমার একখানি 

পাঁডুকা কম্মীদের মন্তকে ও অপর খানি উপানকদিগের 
শিরোদেশে নিক্ষিগ্ত রহিয়াছে । 

যিনি মনে মনে সন্ান অবলম্বন করিয়৷ গৃহাশ্রম 
পরিত্যাগ করেন ও তদুচিত অনুষ্ঠান করিতে প্রর্ত্ত থাকেন, 

অথচ গ্রেরুয়া-বন্ত্রাদি সন্যাস-চিহ্ব ধারণ করেন নাতাহার 

নাম মানস-সন্ন্যাসী। 

যিনি এক স্থানে উপবেশন ও অনশন পূর্বক পর- 

ব্রহ্ম মনঃ সমাধান করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিতে কৃত-সঙ্কপ্প 

হন, তাহার নাম অস্ত-সন্ন্যানী। এখন এরূপ সন্যানী 
অতি বিরল, কিন্তু একজন পরমহংস আমাকে বলেন, 
আমি হরিদ্বারে এইরূপ একজন লব্ন্যাসী দেখিয়াছি । 



১১৪ ভারতবর্ষীয় উপাঁনক-সম্প্রদ্দীয় 

ব্রহ্মচারী । 

্রন্মচারীর1 গিরি পুরি প্রভৃতি দশনামের কোন উপাধি 
প্রাপ্ত হন না, সুৃতরাৎ তাহার অন্তভূতি বলির] পরিগণিত 
হইতে পারেন নাঁ। শঙ্করাচাধ্যের গ্রতিষ্ঠিত উত্তর, দক্ষিণ, 
পূর্ব, পশ্চিম চারি মঠের চারি প্রকার ব্রহ্মচারী নির্দিষ্ট 

আছে ; উতর মঠের আনন্দ, দক্ষিণ মঠের চৈতন্য, পূর্বব 

মঠের প্রকাশ ও পশ্চিম মঠের স্বরূপ ব্রহ্গগারী। তদন্ু- 

সারে ব্রহ্ষচারীরা ইহারই কোন না কোন উপাধি ধারণ 
করেন । 

ব্রাহ্মণের প্রথম আশ্রম যে স্মুহুযক্ত ব্রহ্ষচর্য তাহা 

এ ব্রহ্ধচর্ধ্য নয়। বরং এক্ালে সেই দার্ধ-কাল-ব্যাপী ক্র্গ- 
চর্যের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়ন্। 

পপ পাপা পাশাপাশি 

* কীঘন্ধা পন্কা ত্' আহব্মস্ত জনহ্তন্বী:। 

বন্ধইখ্য ন্তনীন্দন্রিছনতন্ধল্মা দহীন | 

জান্তা লা বহ্ব্যালা তিক্রাত্ৃস্য ব্রিলাবিলি: | 

আরনাতিক্রিলান্লযাহ্যা অন্তর নিক্ফিবনজ.| 

নালদহ্তান্্লভ্বাদছি মনযী বি্বিবখিল? | 

কব্বহ্বাচগ্াঅধামীকঅ্নদ্ধীতখন নজা। 

দাতস্থিন্নতিঘ্াণস্বব শিপাত্যাঁ অহত্যান্ি কম. | 

ব্ঘযাহীজ: মাইন ভ্ুদী মীন: | 

হন্পীহবীনইঘাক্ত স্ব ন দহিহ্নেত্ং | 

স্যুপ, কাধবীদান্তকঝলিলাস্বীহিক্যান | 

খাজনা জত্ত্তক্র নী অন্থীালিতুহরঃ । 

নান্সঘাহিদ্, স্ময্ঘ দনাহিল্মিবাসি ব ) 



বরঙ্চারী ১১১ 

অধুনাতন ব্রন্মচারীতে গেরুয়া-বস্ত্র পরিধান. ফল-যুলাদি 
আহার করিবে নখ-লোমাদি রক্ষা করিবে» এব হস্তে 

ত্রিশুল ও কর্ণ-যুগলে তাত্রযুক্ত রুদ্রাক্ষ-মাঁল। ধারণ 
করিবে এইরূপ ব্যবস্থা আছে । 

ক্যেজহিনলংন্যক্্রন ভত্বাবিদহত্য মঘা। 

হনালি ভীকবামন ক্ষ হাহী জন্তাক্মামি: | 

নিঅন্িলালি আক্নাত্যি এবজ্যাদুক্তক্ ব : 

উদ্বাহতত্ব-প্লুত আদিত্যপুরাণীর বচন। 

দীর্ঘকাল ব্রঙ্গচ্ধ্য। কমণগুলু-পীরণ, দেবরের দ্বার। পুত্র উৎপাদন, 

বাইদত্ত। কনার সম্প্রদ'ন, ব্রাক্ষণাদি তিন বর্ণের অনবর্ণ কন্যা-গ্রছণ, 

ধর্ম-যুদদ্ধ আততারী ব্রাক্ষণের হিংসা, যথা বিধি বানপ্রস্থ আশ্রম অব- 
লম্ঘন, রত এবং জ্বাখ্যায় দ্বার অশেধচ-সস্কোচ, ব্রাঙ্ষণের মরণান্ত 

প্রায়শ্চিত্ত, সংসর্গ-জন্য পীপ. মধুপর্ক-প্রদানে পশু-বধ, দত্তক-পুক্র ও 
ওরস পুর ভিন্ন অপর পুত্র ম্বীকার, শৃ্রের মধ্যে দাস, গোপাল, কুল- 

মিত্র ও অর্ধনীরী * বাক্তির সহিহ গৃহান্ছের ভে'জ্যান্নতা॥ অতি দূরে 
ভীর্২-সেবা, শৃদ্র কর্তৃক ব্রাক্ষণের অন্ন-পাক, অগ্নি দ্বারা ও উচ্চ স্থান 

হইতে পতন দ্বার! ইচ্ছ'-মৃত্যু, বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রভৃতির ইচ্ছ'-মৃত্া এই 

সকল কর্মকে মহাত্বা পঞ্ডিতের1 লোক-রক্ষার্থ ব্যবস্থা! করিয়! নিষেধ 

করিয়শছেন | | 

এই কয়েকটি বচনে পুর্ব্-কাঁন্ের অমেক প্রকার আচার ব্যবহার 
অবগত ছওয় যাইভেছে। এই নিমিত্ত দমুদায় বচনগুলি উদ্ধত 

করিয়। হাহ 

% থে স্বষকেনর গনি (০  উৎপন্ শস্যের অন্ধাংশ ভি করি যা লইবার় ৰ 
বন্দোরত থাকে, জাহাকে অর্থনীমী বলে। 



১১২ ভাঁরতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদাঁয় | 

বাহিজ্জ অন্বল জ্ত্সবহননাচ্ঘানলল্থ্: | 

দবক্রব্বাক্কাহ্হ্লী তন অন্ম ব্বলাম্থহন্ || 

নির্বাণ-তন্ত্র | 

ত্্মচারীতে খৈরিক বস্ত্র পরিধাঁন করিবে» দেবতী-ধ্যানে অনু- 

রক্ত হইবে, এবং ফল মূল ভক্ষণ ও গৌ-ছুপ্ধ পান করিতে থাকিবে | 

লব্বজীলাহিন্জ ইনি ল ল্ভ্ঘ' অক্মব্াহিত্যা । 

বহন ন্ত ব্বহালান বব আললল্দহঃ ॥ 
লিমুন্ব ঘাস লিথিত্বাঁ বাদি আহবিন্। 
নাব্দযুন্থ হরান্য জব্যত্ু্ল লিইযবন্ | 

নিব্বাণ-তন্ত্র | 

ব্রহ্ষগরীতে নখ-লোঁমাদি রক্ষা! করিবে, জর্ধদ1 ভাব-যুক্ত হইয়া! 

ইফ-চিন্তাঁয় তৎপর থাকিবে, ত্রিশুল ব! ত্রিশিখ। ধারণ করিবে এবং 

কর্ণ যুগলে তাত্র-যুক্ত কদ্রাক্ষ-বীজ বিনিবেশিত করিয়া রাখিৰে | 

তন্ত্রের মতে গৃহস্থ ও উদাঁনীন উভয়েই বন্ষচাঁরী 
হইতে পারে, তন্মধ্যে গৃহস্থ ব্রহ্মচারীর প্রতি কাল- 
বিশেষে স্ত্রী-সঙ্গ করিবারও আদেশ আছেক্চ । 

কোন কোন ব্রহ্ষচারীও সন্ন্যানীদের মত কঠোর তপস্যা 

অবলম্বন করেন। আসিয়াটিক্ রিসঙ্চ নামক পুস্তকাবলির 

৫ পঞ্চম খণ্ডে পরমস্বতন্ত্রগ্রকাশানন্দ ব্রহ্মচারী নামে 

ক্যাব" বিলা লন হ্বন্ধাল্লামাসল ব্বইনৃ। 

প্রাণতোঁধিণী-পনুত নির্বাণ-তঙ্ত্র-বচম | 

ৃহথ রক্ষচারীতে ধ্তু-কাল ব্যতিরেকে নব্্ী-সংসর্থ করিবে মা। 



্রক্ষচারী। ১১৩ 

একটি ব্রহ্ষচারীর রত্তাত্ত ও চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকর্টিত 
আছে ; তিনি কঙ্করময় ও কণ্টকাঁকীর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়' 

থাঁকিতেন । 

পরম-স্বতন্ত্র প্রকীশানন্দ ত্রহ্ষচ্ণরী । 

ইনি পাঞ্চাব-দেশীয় একটি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইহীরপিতামাঁতা জগন্নাথ দর্শন করিতে নিয়] 
এ অঞ্চলে গুপিগা নাঁমক গ্রামে বাস করিয়া থাঁকেন $ 

সেইস্থানে ইহার জন্ম হয়। ইনি দশ বৎনর বয়সেই 
কঠোর তপস্যা আরস্ত করেন এবং বিংশতি বৎসর 

বয়ঃক্রমের সময়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ-পধ্যটনে 
প্ররত্ত হন। নেপাল, ভোট, কাশ্মীর, স্বালাম়ুখী, পেশো- 
যার হিলীজ, প্রয়াগ, কাশী, জগন্নাথ-ক্ষেত্র, রাঁমেশ্বর+ 
সৌরাক্ে ও মক্ট প্রভৃতি অনেক দেশ, প্রদেশ ও নগর 
পরিভ্রমণ করেন। যে সময়ে ইনি কাঁশীতে অবস্থিতি 
করেন, সেই সময়ে এটি ইংরেজ ইহার দ্র প্রতিরপ 
গ্রণ করিয়াছিলেন । ৃ 

্ধচারীদের মধ্যেও রর র
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১১৪ ভাঁরতবর্ধীয় উপাঁনক-সম্প্রদাঁয় | 

আছে, অর্থাৎ কেহ কেহ তন্ত্রমতান্থসারে শ্ুরাপাঁন 
করেন, অপর কেছ উহা স্পর্শও করেন না। কিছু কাল 

হুইল, কাঁলীঘাটে আত্মারাম ব্রহ্মচারী নামে একটি কুলা- 
চার-পরাঁয়ণ ব্রদ্ষচারী অবস্থিতি করিতেন। লোকে 

তাহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস যাইত। তাহার 
সহিত আমাদের অতিশয় আত্মীয়ত ও বিশেষরূপ বাধ্য- 

বাঁধকতা ছিল । তিনি সময় ক্রমে কখন কখন আমাদের 
আঁলয়ে আসিয়! অধিষ্ঠিত হইতেন ও এক এক দিন ইফ- 
সাধন উদ্দেশে রাত্রিকাঁলে শ্বরাপান করিয়! শক্তি-বিষয় 
€ শিব-বিষয়াদি পরমার্থ বিষয় যখন বংশীতে গান 

করিতেন, শুনিয়া লোকের অন্তঃকরণ একেবারে 

উদ্দাম হইয়া যাইত। আমি সে সময়ে বাঁলক ছিলাম; 
তিনি আমাকে অত্যন্ত ভাল বানিতেন ও কথা-প্রলঙ্গে 

নানাবিধ হিত-গর্ভ সংস্কৃত বচন শিক্ষা দিতেন। 

যোগী । 
অধুনাতন যোগীরাও শৈব-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরি- 

গ্ণিত। ধোগ-প্রতিপাদক পাঁতগ্রল একটি প্রাচীন দর্শন | 
পুরাণ ও মহাভারতে এবং মাঁলতীমাধব প্রভৃতি 

সাহিত্যে যোঁঞ্ধের প্রসঙ্গ আছে। অভঞেব যোগধর্ম্ম 
নিতান্ত অগ্রাচীন বলা যাঁয় না॥। তবে কিছু পরেই রি 
ফট, প্রভৃতি যে সমস্ত ইদানীস্তন ষোগি-সম্প্রদায়ের প্রস্তাব 

উপস্থিত হইবে, একার 



যোগী । ১১৫ 

হঠপ্রদীপিকা, দত্তাত্রেয়সংছিতা, গোরক্ষমংহিতা এই 

তিন গ্রন্থে এ সমস্ত যোগি-সপ্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয় যোগ্- 
গ্রণালীর আনন প্রাণায়ামাদি সমুদায় অঙ্গের সবিশেষ 

বৃতীস্ত বর্ণিত হুইয়াছে। হঠগ্রদীপিকা গ্রন্থ নহজানন্দ 
চিন্তামণি স্বাত্মারীম যোগীক্দ্রের কৃত, তাহাতে চারি উপ- 
দেশ আছে। প্রথম উপদেশে প্রধান প্রধান হঠ- 

যোশীর নাম, যোগ-সাধনের অনুকুল ও প্রতিকুল ক্রিয়া 
সমুহের বিবরণ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, এই চারি 
প্রকার যোগাঙ্গ এবং যোগাধিকারের লক্ষণ ও যোশীদিগের 
ভোজনের নিয়ম লিখিত আছে। দ্বিতীয় উপদেশে 

ধৌতী বস্তী প্রভৃতি বট্কর্ম ও কয়েক প্রকার কুস্তকের 
লক্ষণ নির্দেশিত হুইয়াঁছে। তৃতীয় উপদেশে দশ প্রকার 

মুদ্রা-সাঁধনের বিবরণ এবং চতুর্থ উপদেশে সমাধির বিষয় 
ও নানারূপ. সিগ্ধাবস্থার বৃতাস্ত প্রভৃতি অন্নিবেশিত 
রহিয়াছে । দতাত্রেয়মংছিত1 দত্তাত্রেয়কথিত বলিয়া 

লিখিত আছে । ভাবত ও মার্কগেয় পুরাণ অন্থুলারেঃ 

দত্তাত্রেয় অত্রি ও অনসুয়ার পুজ্ম এবং বিষুঠর অবতার- 

বিশেষ । লিখিত আছে, তিনি নিজে পরম যোশী ছিলেন 
ও যোঁগ-ধর্্ম প্রকাশ করিয়] প্রন্মনাদাদিকে উপদেশ দেনক্চ। 

যে সংহ্তাখানি তীহার প্রণীত বলিয়! প্রসিদ্ধ আছে, 
* অতল হেত (5 মান্ীঃলঘূহবা | ূ 

জিরা সক্্াহাহিজ্ম জন্িবান ॥ 
স্তাগবত | ১ম স্ন্/ | ৩য় অধ্যায় |. 

অস্রি:ও অনসথয়ার পুন দত্তাত্রেয় ভগবানের ষষ্ঠ অবতার 1. ভি | 

অলক “ও প্রহ্লাদাদিকে আজ্বিদ্যা দিয়াছিলেম| 



১১৬ ভারভবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় | 

তাঁহাঁতে মন্ত্রযোগের কচ লক্ষণাঁদি নির্দেশ পূর্বক তাঁহার 
নিক্লষত্ব প্রতিপাঁদন করা হইয়াছে +, লয়যোগের স্ুচনণ 

পূর্বক নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি, ভূমিতে শয়ন, স্বৃত্যু্জয় ধ্যান 
প্রভৃতি তাহার অঙ্গ সমুদায় বর্ণন করা হইয়াছে ও প্রণালী- 
ক্রমে অষ্ীঙ্গ হঠযোগ্নের সবিস্তর বিবরণ করণ হইয়াছে । 
গৌরক্ষসংহিতাঁয় গুরু গোঁরক্ষের উপদিষ যোগ-প্রকরণ 
বর্ণিত আছে । তাহাতে হঠপ্রদীপিকা ও দতাত্রেয়- 
২হিতার প্রণালী ক্রমে আপন, প্রীণাঁয়াম, প্রত্যাহার 

প্রতৃতি যোগাঙ্গের বিবরণ ও বট্চক্র-সাধনের সবিশেষ 

বৃত্তান্ত লিখিত হুইয়াঁছে। কিন্তু তাহাতে যোগের ছয় অজ- 
মাত্র নির্দেশিত আছে % ; যম ও নিয়ম এই ছুইটি অঙ্গের 

স্ভলি হৃ্ন্বনীবীনী হন্লান জীওঘনজ়নাজ। 
স্মমীগ্বাঘান: ঘহঘি নিলজভস ন্তিহ নিতু; || 

মার্কগেয় পুরাঁণ| 

মুনি-পুত্র দ্বার পরিবেধ্টিত বিজু দত্তীত্রের লেক-সংসর্গ পরি- 
ত্যাগ ইচ্ছ। করিয়। বহুকাল সরোঁবরে মগ্ন হইয়া ছিলেন | 

* মাতৃকা ন্যাঁসাদি পূর্বক কেবল মন্ত্রজপ দ্বারা! যে যোগ রুভ 

হয় তাহাকে মন্ত্রযোগ বলে | 

1 ঘন্দমীনীত্তি অং দীীবীমানানপ্রজ: বান: । 

“ দত্তাত্রেয়সংহিত | 

এই যে রো নে বিষয় বলিলাম, তীহাগ্সকল যৌগের অধম | 

হু আমন দাধ্যঘবীঘ! সাআাক্কাহব মাহথ্যা। 
মান ঘলাঘিইলানি আীমাক্লাণি ঘহন্লি মহ্ || 

আঁনন,'প্রাণায়াম, প্রত্যাহাঁর। ধাঁরণণ ধ্যান এবং সমাধি এই 

ছয়টি বিষয় যোগের অঙ্গ বলিয়! উল্লিখিত হয়। 



যোগী । ১১৭ 

প্রসঙ্গ নাই। দতীত্রেয়ং ংহিতায় সমুদয় আট অদ্ধই 
কথিত হুইয়াছে। 

অনস্ব নিঅনস্ীত ক্সালন্্ নন: দহ । 
সাহ্যাআালশ্বন্তঘংহ্ঘান্ সন্পান্কাবস্ দস্বল; || 
মন্তী ন্তজাহয্যা দীল্ধা মাল ঘমলন্তব্সন | 
বলাছিহ্তন; দীন; ববলদদ্তব্যদনপর্: | 

যম প্রথম, নিয়ম দ্বিতীয়, তৎপরে আসন তৃতীয়, প্রাণায়াম চতুর্থ, 
প্রত্যাহার পঞ্চম, ধারণ] বঞ্ঠ) ধ্যান সপ্তম, এবং সমস্ত পুণ্য-ফল-দাঁয়ক 
সমাধি অফ্টম অঙ্গ | 

অহিংলা, সত্য, অস্তেয়” ব্রন্ষচধ্যঃ কপা, ক্ষমা ধুতি, 
সাঁরল্য, পরিমিত আহার, শৌচাঁচার এই দশের নাম যম। 
তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিকতা, দান, দেব-পুজা, সিদ্ধান্ত- 
শববণ লজ্জা, মতি, জপ, হোম এই দশের নাঁম নিয়ম *%। 

কেবল পরিমিত আহার নয়, ভোজন বিষয়ে যোঁশী- 
দের অন্য অন্য কঠোর নিয়ম পালন করিবারও ব্যবস্থা 

আছে। অক্ল, লবণ, কটু, তিক্ত এই চাঁরি প্রকার রম ও 

* অন্ডিহা বসনহাত নন্ভাঘজ জঘাজনন। 
স্ব ছনিদ্ীবান্কাহ: যী স্বি বজ্াহক্ষ: || 
বদ: ্বন্দীদ আছিল হাল হম দুজলভ্য। 

বিস্তান্নশননত্যসতয নব অনিষ্ব জনীল্তরন্ | 
হন দিযলা: মীকজা বীনম্া্মাবিযাহহ; || 



১১৮ ভারতবর্ধীয় উপাঁসক-সম্প্রদাঁয় 

মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি ইহাদের অতক্ষ্য %। যব, 
গৌধুষ, ধান্য, ছুপ্ধ ও মধু প্রভৃতি ইহাদিগের সুপথ্য 11 

স্ত্রীসৎসর্গ কোনরূপেই কর্তব্য নয় | 

অনি বধ বীনা অিন্হব্বহ্ম অিলম্্রলি 
আন্তন্বতীবিন্ন্বীলাহতালগ্যস্থ জাতন ॥ 

নত্মান্ হ্লীব্যা ত্বজজ্ৰ' স্ত্সীহ্য্যাম্বলাহ্ান্। 

শীিনীজব্ব ঝিত্রিংয্যান্ নন নিন্ৃঘাহযব্যাল্। 

দতাত্রেয়মংহিতা| 

স্্ী-সঙ্গ করিলে বিন্দু-ক্ষয় হুর এবং বিন্দু-ক্ষয় হইলে আঁফু-নাশ ও 
বল-বিনাঁশ হয়, অতএব যত্ত্ব পূর্বক স্ত্রীলোকের সঙ্ধ ত্যাগ অভ্যাস 

করিবে | বিন্দৃধীরণ দ্বার যোগীদের যোগাঙ্গ সমুদায় সতত সিদ্ধ 

হুইয়। থাঁকে। 

নরুক্বরনিরা নব হ্বীহ্হক্তীবান্ 
ফীবীহননিতবমণমজনৃয্যম হা" | 
ফ্মলাত্নাঘহ্ছিনলজনন্ধীক 

দিন্যান্ধন্িতৃবন্তনারামদহ্মনাস্: | 
হঠপ্রদীপিক"। 

কটু, অক, তিক্ত, লবণ, উষ্ণ দ্রব্য, হরীত শাঁক, বদরী ফল, তৈল, 

তিলঃ সর্ষপ? মৎস্য, মদা, ছাগলাদির মাঁংল। দি? তত্র) কুল'খ কলায়। 

বরাহমাংস, পিন্তাক, হিঙ্কু, লল্গুনীদি ব্য যোশীদিগের অপথ্য। 
1 নীঘৃনযাহিঅরসভিন্যীগলান্দ, 
স্বীহাতত্যব্ত্তনবলীলঘিলামধূলি 
মব্ভীষদীন্ক্বদাকিকাদস্্াঙগদ্ 

1 

নীতির সানাসিতা হপ্রদীপিকা। 
গৌোধুম, শালিধান্য, যব) ব্টিক ধানারপ স্মুচাক অন্ন, ক্ষীর, 

অগ্ড নবনীত, চিনি, মধুঠ শুগ্ঠী, কপোলক ফল, পঞ্চশাক। মুগ 

প্রভৃতি এবং উত্তম-জল এই সকল সামগ্রী যৌগীর পথ্য 



যোঁগী। ৃ ১১৯ 

এইরূপ বিধান আছে যেঃ হঠযোগীরা উপদ্রব- 
নির্জন স্থানে অবস্থিতি পূর্বক যোগ-মঠে উপবিষ্ট হইয়া 

যোঁগাভ্যাস করিবেন । এই মঠ যে স্থানে যেরূপ নির্বাণ 
করিতে হইবে ও যে প্রকার করিয়া! পরিষ্কত রাখিতে 
হুইবে তাঁহাও সবিশেষ লিখিত আছে। 

ক্যব্াক্স ঘান্রিন্গ ইস স্তলিন্ লিহদরুবি | 

হজান্নলাতন্ধালম্ঘ ,হ্আনন্ম ত্শীলিলান্ || 

হটপ্রদীশিক1| 

যেখানে বহু সংখ্যক ধার্শিক লোকের বাদ আছে ও স্ন্দররূপ 

ভিক্ষণ পাওয়া যায় এইরূপ উপদ্রব-শুন্য উত্তম র'জ্য-স্থিত যৌশী-মঠে 
ছঠযোগীর। নির্জনে বাস করিবেন | 

ক্বব্ৰন্লাংনহল্ননন্নঘিতন্ধ লান্তাস্্রলীন্বাঅনন্ 
ব্্যন্পীনতন্যান্ছুক্িমনলব্ধা লি:হাননাধীভিনালনূ। 

বাস্থ্ নহতদজুদবছিহন্রিল সান্দাব্বব্ৰ তিল 
দীন বীনলতহ্য বন্থাব্ছনিহ ভি্ন্ভাব্যান্বিলি; ॥ 

হুটগ্রদীপিকা| 

যোগ-মঠ ক্ষুদে দ্বার বিশিষ্ট, রন্ধু-হীন গীর্ত-যুক্ত, না অতি উচ্চ না 
নিশ্ন, সম্যক্রূপে গ্লৌময়-লিপ্ত, পরিস্কৃত ও নিঃশেষরূপে যোশ-বাধক 
দ্রব্য-বিহীন হইবে, বস্ছিরে মণ্ডপ, কূপ ও বেদি প্রস্তত স্থুইবে? এবং 

সমগ্র মঠ প্রাচীর দ্বাক্রী পরিবেষ্টিত থাঁকিবে। ০৮ ঘোখ- 
মঠের এইরূপ লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন | 



১২০ ভারতবধীয় উপাসক-সম্প্রদাঁয় | 

সবগন্ধ দ্বার! শ্ুবাঁসিত*্ করিয়। তাহার মধ্যে উপবেশন 

পূর্বক যোগীভ্যাস করিবো উপবেশনের নানা প্রকার 

কৌশল আছে, তাহাকে আসন বলে। এই আসন 
চৌরাশি প্রকার, তন্মধ্যে পদ্মামনই সচরাচর প্রচলিত। 

দতাত্রেয়নংহিতাতে এ আঁসনই শ্রেষ্ঠ আসন বলিয়া 
উক্ত হুইয়াছে1। কিরূপে এই আসনের অনুষ্ঠান করিতে 
হয়ঃ পশ্চাঁৎ লিখিত হইতেছে । 

নাবীক্ছদবি হলিব্া সি বব ব্াহ্মাঘ নাল না 

ঘন্মীক্ঘহি লব বন্বলনিধী পকলা হাসা ভুত | 
্সভৃত্ভ' ত্তৃকখি লিমার নবি লান্বান্দলাীন্দব 

ইন্্যাঘিবিলাঘন্জাহি অনিল দল্মাত্ল দীন্ঘন ॥ 
গোরক্ষমংহছিভা| 

বাম উরূপরি দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ উ্নপরি বাম পদ সংস্থাপন 

করিবে, ও যেরপ করিয়! কোন বস্তু বন্ধন করিতে হয় সেই রূপে পশ্চাৎ 

ভাঁগ দিয় দুই হস্ত দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ প্রারণ করিবে এবং চিবুক বক্ষঃশ্থলে 

ক্ছাপন করিয়! নাসিকার অগ্রভাগ দৃষ্টি করিতে থাকিবে | যতিদিখের 
এই আসনকে পদ্মাসন বলে । ইহ! ব্যাধি-নীশক| 

* বিন হিন ন্ত্বজভ বজ্মাজন্তা্ঘনন্কিনঃ। 

বাখিমন্ত ভতনন্ন ল ঘৃদিন সষ্ম ন্বাকিধি; ॥ 

আত দত্বাত্রেয়সংছিত। 

অখলন্য পরিতাগ ূর্র্বক প্রতিদিন সম্মার্জনী দ্বার] মঠ পরিস্কৃত 

করিবে, এবং ধূপ, গুগল ও অন্য অন্য সুগন্ধ রবয দিয়! 9 

করিতে থাকিবে | : 

প" কিন্তু ছঠগ্রদীপিকাঁয় সিদ্বাসন সর্বচ-শ্রেষ্ঠ বলিয়! লিখিত আছে। 



যোগী । ১২১ 

এইরূপ আলন-বদ্ধ হইয়া প্রার্ায়াম করিবে অর্থাৎ 
নালিক! দ্বারা শরীর-মধ্যে বায়ু পূরণ ও ধারণ করিয়। 
পশ্চাৎ রেচন করিবে । ইহার বিশেষ বিশেষ কাঁল, সংখ্যা 
এবং প্রকার উল্লিখিত যোগ-শাস্্-সুদাঁয়ে সবিস্তর বর্ণিত 
আছে। ইহার প্রথম অত্যাস-কাঁলে কেবল ছুগ্ধ ও জল 
পাঁন করিয়! থাকিতে হয়। 

অবযাবল্াৰী দঘল অন্থা ক্যীব্যান্তুপীজলনূ। 
ননী যাব হতীমুল ল নাহৃজ লিঅলননত্; | 

হঠপ্রদীপিক। দ্বিতীয় উপদেশ। 

প্রথম অভ্যাস-কালে হু্ধ ও জল পান প্রশস্ত | উত্তমরূপ অভ্যাস 
ছইলে আর এ নিরম পালন করিতে হয় না| 

যোগ-শাস্তের বিধান ক্রমে শরীর-মধ্যে বায়ু্তত্তন 
অর্থাৎ নিশ্বান অবরোধ করাকে কুত্তক বলেঞ্চ। উহা 
প্রাণায়ামেরই অঙ্গ-বিশেষ। উহা নাঁনাগ্রকাঁর। যে 
কুত্তকের দ্বারা বিজ্ত্তণ এবং মুখ ও নাসিকার শীৎকার 
হয়, তাহার নাম শীৎকার-কুস্তক। যে কুত্তক দ্বার] বায়ু- 

পুরণ-কালে ভূঙ্গ-নাদ এবং রেচন-কাঁলে ভূঙ্গী-নাদ হয়, 
তাহার নাম জমরী-কুত্তক। হঠপ্রদীপিকা- রচক্িতা এই 
রূপ নানা কুত্তকের বিবরণ করিয়া পরে লিখিয়াছেন, 

যোগীর! অভ্যাস-বলে রেছন ও পূরণ না করিয়াঁও কুত্তক-, 
সাধন করিতে নর্থ হুদ । এ অবস্থার _াহাবের ১ 



১২২ ভারতবরধীয় উপানক-সম্গ্রদাঁয়। 

ছুলত থাঁকে না। এইরূপ লিখিত আছে যে, ক্রমাগত 
অভ্যাস দ্বারা সাধকেরা আমন হইতে শূন্যে উত্থিত হইয়া 
অবশ্থিতি করিতে পারেন। 

ননীএমিব্ধনহামসাঘাত্তিল্সানন্থ জাহন। 
দস্মাধলহ্য হনাব্ধী মমন্বাকম অন্ন 
নিহাখাবীনিনিল কি লহা ঘানহনরস্বন | 
অন্য মা বসত না মান্ধা তীণী লম্মঘন স্বা্িন। 

দত্তাত্রেয়-7ংহিতা। 

তদপেক্ষা! অধিকতর অভ্যাস করিলে ভূমি-্যাগী হয়। মোগীর। 
পদ্ম।মন করিয়া ভূমি পরত্যাগ পূর্বক শৃন্গে অবস্থিতি করেন। তখন 

নিরাধার হইয়া! বিচিত্র শক্তি লাভ করিতে থাকেন? অস্প বা বন্ধ 
ভোজন করিলেও পীড়িত হন না| 

কুস্তক দ্বার আমসন-সমৃখান-বিষয়ের অনেক কথা 
শুনিতে পাওয়া যাঁয়। একবার মান্দ্রীজে শিশাল নামক 
এক জন দক্ষিণ-দেশীয় োগীকে হিন্দু ও ইংরেজ অনে- 
কেই দৃষ্ঠি করিয়াছিলেন। পর পৃষ্ঠায় তাহার চিত্রময়প্রতি- 
রূপ রা করা ষাইতেছে, তাহাতেই ত তাহার আমনাদি 
দৃষ্ হইবে। 

তিনি সমুদায় শরীর শূন্যে তুলিতেন, কিন্তু তাহার 
একটি অঙ্গ দ্রব্য-বিশেষ অবলম্বন করিয়া থাঁকিত। এক- 
খানি কাষ্টের চৌকিতে একটি পিস্তল-দণ্ড নিবন্ধ ছিল; 
দণ্ডের ন্যায় জড়ান এক খও. ্বগ-চর্থা তাহীর লহিত 

 লংযুক্ত থাকিত) যোগিবর নেই অজিন-দণ্ডের উপর 



যোগী। ১২৩ 

দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া দিতেন । তিনি এইরপে আনার 



১২৪ ভারতবাঁয় উপালক-সম্প্রদাঁয়। 

আসন আরোহণ ও পরিত্যাগ কালে তাহার শিষ্যের। 

তাহাকে কম্বল দিয়া আবরণ করিত । *% 

যখন কাষ্ঠীসন ও চর্মাদি উপকরণ আবশ্যক হইত, 
তখন ইহাতে কিছু কৃত্রিমতা ছিল তাহার লন্দেহ নাই। 
কোঁন কোঁন বাঁজিকরকেও এরূপ করিতে দেখা িয়াছে। 

যোগাদের এইরূপ বিশ্বাস আছে ষে, প্রাণায়াম সিদ্ধ 
হইলে, দেছের লঘ্বুতা, দীপ্তি ও অগ্নি-বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

যহীব্ক্ম্বলা হীমিজতবান্নিবিনত্বিলনূ।  *. 
জমলস্ব ঘযবীহব্য লহ জাইন লিক্বিলনূ 

দত্বাত্রেয়নংহিত1| 

তীর শরীরের লঘুত1 ৪ দীপ্তি এবং জটঠরাপ্লি-বদ্ধি ও দেহের 
কূশতা অবশ্যই হয়| 

এেরপে শরীর শুদ্ধ না হইয়া শ্লেস্বাদি-ঘটিত পাড়া 
জন্মিলে, ধে'তী নতী প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপারের অন্ধু- 
ষ্টান করিবার ব্যবস্থা লিখিত আছে। 

্ততবৃবাবিব্বাহ স্বস্থাঘস্বহতরল তর | 

কদিন বিমাবস্ক 

নল: সন্জাস্মইস্্িনন্ ব্যাজ নর লন্ ॥। 

বানাব স্ব হীনা্ অিছ্ালি: । 
হিং ঘন ন ্ব সব: ॥ 

হটপ্রদীপিক1। 

দৈর্ধে ১৫ পৌনর হাতও প্রচ্ছে ৪ চারি: অঙ্গুলি প্রমাণ এক খণ্ড 
মী পপি? 

118 99601087 11888200, ০], 7 2 88, 



যোশী। ১২৫ 

জল-সিক্ত বস্ত্র গুরূপদিষঁ পথ দ্বার] ক্রমশঃ গ্রাস করিবে এবং পরে 

তাঁছ! নির্গত করিয়। ফেলিবে | ইহাকে বন্তি-কর্ম কহে | এই ধেতী- 
কর্ধ দ্বার কাস, শ্বাস, গ্লীহা। কুষ্ঠ, কক্ষ-রোগী প্রভৃতি বিংশতি প্রকার 
রোগের শাস্তি হয়। 

এইরূপ, নামিকা দ্বার! ত্র প্রবেশ করাইয়া! মুখ দ্বারা 
নির্গত করণের নাম নতী কর্ণ । নেত্র-যুগল স্থির করিয়া, 
যে পধ্যস্ত অশ্র-পাত না হয়, সে পর্যন্ত কোন সুক্ষ 
লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার নাম ত্রাটক কর্ম । এইরূপ, 
শরীর-মধ্যে জল-পুরণ, বায়ুপুরণ ও এ উভয়ের নির্গমন 
প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের আদেশ আছে । এই সকল 
কর্ধানুষ্ঠান ব্যতিরেকে যোগীর1 কয়েক প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী 
প্রভৃতি অভ্যাস করিয়! থাকেন, তাহার নাম মুদ্রা। 

ঘঅন্ন:নদাঘবিঘই জিলা হ্যা বন্য বিন্ । 

ফ্রুলঞ্জ হছিবঘিঘা হ্যা অনলি ভীতহী || 
দতাত্রেয়সংছিত1| 

কপাল-বিবরের অভ্যন্তরে জিহ্বাকে ব্যারৃত্ত ও বদ্ধ করিয়া ভ্র-মধ্যে 

দৃষ্টি রাখিবে | ইছার নাঁম খেচরী মুক্ত 

অঘঘি-স্তর ঘা: বান দম হিল 

দীপক ৯ উপল 
অযোভাগে তক এবং উরু দিকে পদ রাখিবে। প্রথং 



৬২৬ ভাঁরতবর্ধীয় উপ1নক-মন্প্রদাঁয় | 

এইরূপ ক্ষণকাঁল সাধন করিবে এবং পরে দিন দিন অধিককী'ল 

ব্যাপিয়। অভ্যাস করিতে থাকিবে | এই প্রকার অনুষ্ঠান দ্বার] শুরু 

কেশ ও মীংস-কুঞ্চন রূপ বার্ধাকোর চিহ্ন ছয় মাস মধ্যে নউ হইয়! 

যাঁয়। প্রতিদিন এক প্রহর ব্যাপিয়া ঘিনি এইরূপ অভ্যাস করেন। 

তিনি মৃত্যু-জয়ী হন | 

কুস্তক করিবাঁর সময়ে ইন্জ্িয়ি সকলকে স্ব স্ব বিষয় 
হইতে নিরন্ত করার নাম প্রত্যাহার । 

হন্সবা সলিকিন জবঙ্খান্ ঈনবন্ধুলজমূ। 
সন্তান্কাবী্তি হহ ব্যান্ হত স্বস্ন্থি বীনিন: | 

ুন্দিযানীন্কিযাখব্সী অন্ মন্থাস্কতর ব্জুতল। 
শীণী জ্বল্মজলাহ্জাত সন্তাক্কাহ: হব তক্যান | 

দত্তীত্রেয়সংছিত1। 

প্রতিদিন একবার করিয়! কেবল কুন্তক করিবে | এই রূপেই প্রত - 

ছার হইবে | ঘোগীর1 এই রূপই অনুষ্ঠান করিবেন | যোশীতে কুস্তু- 
কের অনুষ্ঠান পুর্র্বক ইন্ড্ির-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় মকলকে মম্যকৃরূপ 

প্রত্যাহার করে, এই নিমিত্ত ইহ! প্রত্যাহার বলিয় উল্লিখিত হয়| 

ফট চক্রুভেন যোগাদিগের একটি গ্রধান সাধন এবং 
হংম মন্ত্র জপ অতি অলৌকিক ব্যাপার। হংস মন্ত্র ্্প 

ক প্রকার, তাঁছা লিখিত হইতেছে । 

বাই বন্ষিঘীনি কা ই বিন সন; । 
নি নন্লা' জীনীজঘর্নি ঘা ॥ 

এপ পপিপাপীশিপপশপীপা পাপীশশতািশাপাপিপ পপ শী 

* শীক্র-ম্প দায়ের বিবরণ- মধ পনট্চক্রের বিষয় দেখিতে রি ৃ 

পপি, পক ২৪ 



যোগী । ১২৭ 
| 

অহ্যনালি হিনাহানী ব্বত্তাব্যজনিত্যলি: | 
হনন্ বঁষ্ান্দির্ম লল্ল' লীমবীজদনি হানা || 

জজদা লাল শালী আনালা লীব্বহাতিলী | 
নব্ঘা; স্মহব্যনালব্ঘ বনদাদ: সন্তত্যন | 

গোরক্ষমংহিত।| 

নিশ্বাস প্রশ্বীসের সময়ে হং, শব্দ করিয়ণ বায় বহির্গত হয়, এবং 

'স' শব্দ করিয়! শরীর-মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করে । জীবে এই হংস মন্ত্র 

নিরন্তর জপ করে | দিব রাত্রে ২১৬০ বার এই মন্ত্র জপ হর । এই 

অজপা নামক গীয়ত্রী যোগীদিশের মোক্ষ-দায়িনী ) ইহার স্মরণ মাত্রে 
সমস্ত পাপের মোচন হয়। 

শরীর-মধ্যে স্থান-বিশেষে বাধু-ধারণের নাম ধারণা 

এই ধারণা পঞ্চ প্রকার ; পৃথিবী ধারণা, আত্তলী ধারণা, 
আগ্নেয়ী ধারণা, বায়বী ধারণা এবং নভোধারণ!। পায়ু- 
দেশের উর্ধে এবং নাভির অধোভাগে পাঁচ দণ্ডকাল বায়ু- 
ধারণের নাম পৃথিবী ধারণ1। নাঁভি-স্থলে বায়ু-ধাঁরণকে 
আত্তনী, নাভির ভর্ধী মগ্ডলে বাঁয়ু-ধারণকে আগ্নেয়ী, 
হৃদয়ে বায়ু-ধারণকে বায়বী এবং ভ্র-মধ্য হইতে ব্রন্ষরন্ধ, 
পধ্য্ত মন্তকের সমুদায় স্থানে বায়ুধারণ করাকে নতো- 

ধারণা কহে। যোগীদের বিশ্বান এই যে, পৃথিবী ধারণা 
করিলে পৃথিবীতে মতা হয় নাঃ আত্তনী ধারণা করিলে 

মীনা, অ' রী ধারণা করিলে অগ্িতে শরীর ৃ 



১২৮ ভারতবধীঁয় উপাসক-সম্প্রদাঁয় । 

মধ্যে বায়ু-সঞ্চালন এবং বায়ু-ধাঁরণাই হঠযোগের প্রধান 
অন্ুষ্ঠান। গৌোরক্ষনাথ বলেন, বায়ু স্থির না হইলে 
কিছুই স্থির হয় না, সুতরাং দিদ্বিলাতও হয় না। 

ল্যীহিন দন্ন্যীব দৰ্বন্যীহিন বিন্হৃত্ীহ্। 

নিন্তৃঘীহিনি জন্হঘীব নবী লীহন্বই হ্াজঘী্ ॥ 

হ্প্রদীপিকাঁ-ধত মৌরক্ষ-বাকা | 

গ্লোরক্ষদেব বলেন মন স্থির হইলে বায়ু স্থির ছয়, বাসু স্থির হইলে 
বিন্দু স্থির হয়, বিন্দুস্থির হুইলে কন্দ স্থির হয়ঃ এবং তাহা! ছইলেই 

সকল স্থির হয়| 

নজ নাঘিতা হাজা দল নাছিতা আলী । 

আন্য বাঘিআা বক্কেত্য হিন্তু বাঘিআা লীলী || 
হঠপ্রদীপিকা-ধুত নাথ-বাক্য | 

রাজ! গজের বাধ্য ষেখশী বায়ুর বাধ্য, গৃহস্থ ধান্যের বাঁধা; 

ভোগী বিন্দুর বাধ্য | 

যোগ-শাস্ত্রের মতে ধ্যান ছুই প্রকার; সগুণ অর্থাৎ 
সাকার দেবতার ধ্যান, এবং নিগুণ অর্থাৎ নিরাকার 
্রন্ষের ধ্যান। যোগীরা সগুণ ধ্যান দ্বার] অনিমাদি এস্বর্ধ্য 
লাভ করেন আর নিগুণ ধ্যান দ্বারা সমাধি-যুক্ত হুইয়! 
ইচ্ছান্গুরূপ সকল শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন। 

_ লিথ্য খ বলিব জি সবর ॥ 
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লিন্ব্যমানবন্মবা: বলাদি্ব বাধ্সধীন্। 
বিনব্রাবঘ্ঈনৰ ব্নার্ধি লহাসুতান্ ॥ 

দত্তীত্রেয়নংহিতা | 

তখন যাট দণ্ড কালই ধ্যান অভ্যাস করিবে, বাঁু নিরোধ 
করির়! ইউ-দায়িনী দেবতাঁর ধ্যান করিবে] এই সগুণ ধ্যানে 
অণিমাদি সুখ লাভ হয়| আর আকাশের স্কায় ব্যাপন-শীল নিগুণ 
দেবতার ধ্যান করিলে, মোক্ষ-পথে প্রবৃত্ত হওয়া! যায় | নিগু প-ধ্যান- 
সম্পন্ন হইয়া! সধাঁধি অভ্যাস করিবে | করিলে, দ্বাদশ দিনে সমাধি 

প্রাপ্ত হইবে | 

যোঁগীর! বিশ্বীস করেন, সমাধি সিদ্ধ হইলে? ইচ্ছান্থু- 
সারে দেহ ত্যাগ ব' দেহ রক্ষা! করিয়া সুখ সস্তোগ করিডে 

অক্ষম হন। বদি দেহ-ত্যাগের ইচ্ছা! হয় তবে তৎক্ষণাৎ 
পরত্রদ্ধে লীন হইতে পারেন, নতুবা অণিমাদি ' এক্স 
লাভ করিয়' স্বেচ্ছানুসারে মকল লোকে অশেষবিধ সুখ 

লস্তোগ পূর্বক বিচরণ করিতে পারেন । 

বলবীনিন্ত বিঅইকৃব্যিলাহিহ্য্যাল্সিন: | | 

 স্বহান্দিন্ ভজ্ছনা ইীধুজা বদি বন্থইল্ | 
নন্বআীনাদি তত্বীবা ভক্জ্যাদি ত্ব্যাক্সন্। 
বি্বীম্মাদীনজীবাছি স্বাহিজ্ছানীঃঝআজজ্মন: || 

দততাত্রেয়সংছিভা | 

অশিমাদি* এয বিশিষী ছইয়া। সর্ব লোকে বিচ করেন, কঙ্গা* 
চিৎ ইচ্ছার্ধীন দেবর ধারণ. করিয়া ঘর্দলোকে অমগ করেন এবৎ ৃ 



১৩০ ভারতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

জন্বাত্তরে ইচ্ছামত ক্ষণমাত্র মসুষা" যক্ষ। সিংহ, ব্যান বা হস্তী 
হুইয়] থাকেন| 

যোঁগীদিগের অলৌকিক ক্রিয়া! সাধনের অনেকা- 
নেক বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। গঞ্জাবের অধীশ্বর 

রণজিৎ মিংহের রাজ্যে একবার একজন যোগী উপস্থিত 
ছন। তিনি বলিতেন, আমি যত দিন ইচ্ছণ ম্বত্তিকাঁর 
মধ্যে অবস্থিতি করিতে পারি। জেনরল, বেঞ্চ, নামে 

একজন ফরাশি ত্াছার কথাঁয় সন্দেহ করিয়া পরীক্ষা 
করিবার উদ্দেশে ভীহাকে মৃত্তিকার মধ্যে স্থাপিত 

করেন। যে লময়ে তীহাকে মৃত্তিকা হইতে উঠান যায়, 

তখন এ জেনেরল, বেরা! ও কাণ্ডেন, ওয়েড লাহে 
উভয়ে তথায় উপস্থিত থাকিয়া! সমুদয় ব্যাপার অবলো- 
কন করেন। অস্্বোরন, সাছেবের পুস্তকে এ বিষয় যেরূপ 
বর্ণিত আছে, পশ্চাৎ তাহা লংক্ষেপে সংগৃহীত 

হুইতেছে। | 

বিদ্াদারবারি হম্ম্য বা সনম || রি 

শবকগ্পত্রম-ধাত শবমাঁল-বচন | 

ক্ষমতা! অর্থাৎ ইচ্ছামুরূপ জ্বীয় শরীয় গুক্ষম করিবার ক্ষমতা) লতা 
অর্থাৎ ইচ্ছানুদারে নিজ দেহ লঘু করবার ক্ষমতাঁ ব্যাপ্তি অর্থাৎ 

সর্বত্র গমন করিবার গ্ষমতা, প্রাকাম্য অর্থাৎ ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার 
ক্ষমতা, মিম] অর্থাৎ শরীরকে ইচ্ছামত দুল করিবার ক্ষমতা, 

ঈশিত্ অর্থাৎ সকলকে শীন করিবার ক্ষমতা, বশিত্ব অর্থাৎ 

সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা, এষং কাধীবসায়িতা অর্থাৎ আপনার 

সবর্ষ কামন! পূর্ণ করিবার ক্ষমতা | এই জট প্রকার ক্ষদতাঁর নাম 
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১৩২ ভার তবধীয় উপাঁসক-সম্প্র্গায়। 

এ যোণিবর মহারাজ রণজিৎ সিংহের আদেশ ক্রমে 
তীছার সমীপস্থ হুইয়! যোগ-সাধনে প্রকৃত হন। কর্ণ ও 
নাপিকা-রন্ধে, এবং মুখ ভিন্ন অন্য অন্য সমস্ত শরীর-দ্বারে 
মধুচ্ছিষ্ট দিয়! এবং জিন্বা ব্যাবর্তন ও নয়ন-যুগল নিমী- 
লন করিয়া একটি খলের মধ্যে প্রবেশ করেন। তদনস্তর 
সেই থলের মুখ বন্ধ করিয়া! তাহাতে রণজিৎ সিংহের নাম 
মুদ্রিত কর] হয় এবং তাহা একটি সিম্দ্কের মধ্যে 

বন্ধ করিয়া রাখা হয়। সেই সিন্দুক মৃতিকার 
মধ্যে স্থাপন পুর্বক, তছ্বপরি যব বপন করিয়া, তাহার 
রক্ষণাবেক্ষণার্থ কয়েক জন প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। দর্শ 
মানকাল সেই যোগী এ অবস্থায় মৃত্তিকা মধ্যে নিহত 
ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে রণজিৎ সিংহ এ বিষয়ে 
সম্পূর্ণ সংশয়চ্ছেদ উদ্দেশে ডুইবার সেই স্থান খনন 
করিতে অন্ুমতি করেন, এবং ছুইবাঁরই তাঁহাকে সমনি- 
রূপ অচেতন অথচ জীবিত দেখিয়া! চমৎ্কুৃত হন। দশ 
মাস পুর্ণ হইলে, তীহাকে মৃত্তিকাঁর মধ্য হইতে উত্তোলন 
করিয়া দেখা গেল, তিনি ম্বত-প্রায় হইয়াছেন। তীছার 
সমুদয় শরীর শীতল, কেবল ব্রহ্গরত্ব, অতিশয় উত্তপ্ত 
ছিল। তীহার জিন্বাকে আবু করিয়া! লহজ অবস্থাতে 
আনয়ন করিলে এবং তীহাকে উঞ্ণ জলে স্নান করাইলে, 
তিনি ছুই ঘণ্টার মধ্যে পূর্বের মত হচ্ছ হইলেম। যে. 
লময়ে তিনি মৃত্িকার মধ্যে অধিবান করেন, তখন তাহার, 
বধ, কেশ গতির বৃদ্ধি হয় না। ভিনি নিজ মুখে ব্যক্ত. 
করিয়াছেন, আমি যদবধি স্বৃতিকার মধ্যে অবশ্থিতি. 
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করি, তদবধি অনির্ধচনীয় আনন্দ-রস অনুভব করিতে 
থাকি ।% 

কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতার দক্ষিণে খিদিরপুরের অস্ত- 
রত ভূকৈলাম নামক স্থানে একটি মহাপুরুষ আনীত হুন/ 
স্তাার অসাধারণ যোঁগ-নাঁধনের বিষয় অদ্যাপি অনেকের 
স্মরণ থাকিতে পারে । ১৭৫৪ সতরশ চুয়ান্ন শকের আষাঢ় 
মাসে শিবপুর-স্থিত শ্রীমান্ জুন্ সাহেবের দ্বারবাঁন্ হরি 
মিংহের নিকট হইতে তীহাঁকে ভূকৈলাঁনে আনয়ন করা হুয়। 
তথায় তিনি প্রথমে একেবারে বাহা-জ্ঞান-শুন্য ছিলেন। 
কয়েক দ্রিবম মেত্র-যুগল মুদিত করিয়া ও পাঁন-ভোঁজন- 

বর্জিত হইয়া থাকেন ; পরে অনেক আয়াঁসে ও বন্থ চেষ্টীয় 
কিছু ছুগ্ধমাত্র গলাধঃকরণ করান হয়। তিনি অন্য লোকের 
উদ্যোগ ব্যতিরেকে কদাঁচ ম্বেচ্ছাধীন কোন দ্রেব্য ভোজন 
করিতেন ন।। তাহার যোগ-ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায় 
ডাক্তার এ্রেছাম্ ভীছার নানিকা-রন্থবের নিকট এমোঁনিয় 
নামক অত্যুৎকট ইংরেজী ওঁষধ ধারণ করেন, কিন্তু তাছা- 
ভেও তাহার যোগ-তঙ্গ হয় নাই? শরীরের ক্পন্দনমাত্র 
হইয়াছিল । প্রথমে তিনি কথা কছিতেন না, পরে তিন 
চারি দিবল নানাবিধ চে করাতে, ছুই একটি বাক্য 
যলিতে আর্ত করেন 1. তিনি ০০২৬০ 

লা লট ল। এ ডি | শুনিয়া বে কে ছকে: 



১৩৪ ডাঁরতবধীঁয় উপাঁপক-সম্প্রদায় | 
রি 

পাঞ্জাবী লোক বলিয়! অনুমান করেন। তিনি একবার 

বাত-রোগে আক্রান্ত হম? উল্লিখিত গ্রেহা সাহেব 
তীহার চিকিৎসা করেম। তিনি খাদ্য পেয় কোনরূপ 

_ওঁষধ-নেবনে ম্বীকার পাঁন নাই, তথাপি কেবল লেপন 
মর্দিনাদি দ্বারা মে বার উক্ত পীড়া হইতে মুক্ত ছন। পরে 
১৭৫৫ সতরশ পঞ্চানন শকের চৈত্রমামে উদর-ভঙ্গ হইয়া 
প্রাণ-ভ্যাথ করেন । ক 

হঠ-যোগের বৃত্াত্ত অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। 
হ্ঠপ্রদীপিকা প্রভৃতি উল্লিখিত গ্রস্থ সমুদয়ে ইছাঁর সবি- 
শেষ বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। অধুনাতন যোশীরা 
নান। সম্প্রদায়ে বিভক্ত যেমন কণফট-যোশী, অওঘড়- 
যোনী, মচ্ছেক্দ্ি-যোগী, ভর্ভৃহরি-যোশী শারঙ্গীহার- 

*% মহাপুকষের এই যছকিঞ্চিৎ ৰ্বতীত্ত যাহ! লিখিত হইল, তাছ। 

ভূকৈলাস-ন্বামী মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাহুরের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত হছই | আমিও এ মছাপুরষকে দৃষ্টি করিয়াছি ও ভাছার উত্ত- 
রূপ যোগ-্যাপার সমুদায়গ কিছু কিছু জ্বচক্ষে দেখিয়াছি। যে 

সময়ে তিনি যোগারূঢ় ছিলেন, তখন ভাহাকে ছুইবার দেখিতে যাই। 

সে সময়ে তাহাঁর শরীর তণ্ত কাঞ্চনের নায় ছিল / দেখিলে অন্তঃ-. 
করণ প্রফুল্ল হইত | যোগ-ভঙ্গ ছইবার কয়েক মাস পরে শিয়া! দেখি, 
সেরূপ নাই, লাবণ্য নাই, মুখঞ্জী নাই; শীর্ণ জীর্ণ ও মলিন হইয়া 
একটি অপরিস্কৃত অস্বাস্থ্যকর থুছে পতিত রহিয়াছেন | বল-প্রয়োগ 
পুরর্বক বিবিধ চে দ্বার ডাহার যোগ কর! শারীরবিধান- 
বিৎপঞ্িত-শীণের তদ্বিষযয়ের, তত্রাসসন্ধ 

কের জ্ঞানোমতি-অংশে একটি শলাদন ক্ষতির বিষয় হইয়াছে 
বগিতে সুইবে। 



কণফট্-যোগী। ১৩৫ 

যোগী ইত্যাদি। যথাক্রমে তাহাদের বিষয় প্রস্তাবিত 
হইতেছে। 

কণৃফট-যোণী। 
কণ্ফট-যোগীর1 শিবের উপাঁসক। গুরু গৌরক্ষনাথ 

ইহাদের প্রবর্তক। ইহীর। তীহাঁকে শিবাঁবতাঁর বলিয়! 
বিশ্বাস করেন এবং তীহাকে গুরু স্বীকাঁর করিয়। তাছার 
গ্রবর্তিত হঠযোগ অভ্যাস করিয়া থ;কেন। হিন্দী-ভাষায় 
কবীর ও গৌঁরক্ষনাথের কথোঁপকথনাত্মক একটি প্রবন্ধে 
লিখিত আছে, গোরক্ষনাথ কহিতেছেন ; 

ঘআহিনাঘঈ লালী লক্ছল্দুলাঘন্ি মূল । 

' তীনী লীহত্ অমঘূল | 
আমি গোরক্ষ নামক অবধুত যোগী | আমি মচ্ছন্্রনাথের পুত্র ও 

আদিনাথের পৌর । 

আবুল্ফজ্ল্-ক্লুত আইন আকবরি গ্রন্থে অযোধ্যার বিব- 
রণ মধ্যে লিখিত আছে, দিল্লীর বাদসাহু সুল্ভাম্ সেকেন্দর 
লোদির রাঁজত্ব-কাঁলে কবীর বর্তমান ছিলেন। ভক্তমালেও 

হুল্তান্ নেকেন্দরের সহিত কবীরের সাক্ষাৎকার ঘটনার 

বৃত্বান্ত আছে। এ বাদসাহু ১৪৮৮ চৌদ্দশত অফীশী 
খীষ্টা্দ অবধি ১৫১৭। ১৮ পনর শত সতের বা আঠার 
খা পরধ্য্ত রাজ্য-ভোগ করেন। অতএব কবীর ও ভীহার 
সাকাদক গুরু শা রক্ষলাধও এ সময়ে অথবা ই কচু | 



১৩৩ ভারতবর্ধীয় উপাঁসক-সম্প্রদাঁয় । 

আছে, পড়িলে বোঁধ হয়ঃ যেন অব্যবহিত কাল পূর্বে 

গৌরক্ষনাথের মৃত্যু ঘটিয়াছে। 
পৃর্ব-কথিত হিন্দীবচনে দৃষ্ট হইতেছে গৌরক্ষ- 

নাঁথের পিতাঁর নাম মৎস্যেন্দ্রনাথ । ভ্রীমান্ হছ উইল.সন্ 

লিখিয়] গিয়াছেন, হঠপ্রদীপিকায় লিখিত মৎস্যেন্দ্রনাথের 

শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে গোরক্ষনাথ পঞ্চম ছিলেন । কিন্তু 

তিনি যে বচনগুলি অন্থুসারে একথ! লিখিয়াঁছেন, তাছার 

তাৎপর্য এরূপ নয়; তাহাতে কেবল কয়েক জন প্রধান 

যোগীর নামমাত্র উক্ত হুইয়াছে। তীহারা পরম্পরাক্রমে 

শিষ্য ছিলেন কিনা, তাহার বাম্পমাত্রও তাহাতে নাই। 
পশ্চাৎ সেই সমস্ত বচন উদ্ধত হইতেছে, পাঠ করিলেই 

জানিতে পারা যাইবে । 
স্সী আহিনাঘ বন্য লু বাহকানন্হ ঈহ্যা:। 

হ্বীত্বী নীল শীহব্ব বিক্যঘাক্য বিবীঘাআা; ॥ 

নন্দানদহনীতীলী ঝিস্তবীঘস্থয জন্যতী | 
জীব; ব্তবানন্হ: মিস্বদাহত্য অদতী ॥ 

নথাৰিং দুজন লিজনাঘা লিহজ্রন; | 

জাঘাকি বিন্হনাঘন্ব জাঙনতী ঘববীনত: ॥ 

স্ব: সমৃই্ঘহ দাত্বাত্যী অ তিথ্তিনী। 
অন্ভতিলীলনীঘ হহতাঘাবিবা্ধামা ॥ 

ঘুরসাবী অস্কাবিষ্বা ক্কতযীন দলাহল:| 

ব্যহত বিল জাবহ্হক লনা বিদ্যন্নি নি 
র হঠপ্রদীপিক। প্রথম উপদেশ । 



কণ ফট যোগী । ৩৭ 

আদিনাথ, মৎন্যে্র সাঁরদানন্দ, ভরব, গেধরঙ্গীঃ মীন, 
খৌরক্ষ, বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মন্থানভৈরব, লিদ্ধবোধ, কন্থুড়ী, 
কোরগুক, নুরানন্দ, দিদ্ধপাদ, চর্পটী, কণেরি, পুজ্যপাদ, নিত্যনাথ, 

নিরঞ্ন, কাপালি, বিন্দুনাথ, কাকচণ্ীশ্বর, ময়, অক্ষয়, প্রভুদেব, 

ঘোড়াচুলী, টিন্টিনী, ভল্লটি, নাগবৌধ, খণ্ডকাঁপালিক ইত্যার্দি মহা- 
সিদ্ধ ব্যক্তি সকল হঠযোগ-প্রভাঁবে যম-দণ্ডকে খণ্ডন করিয় ব্রক্মাণ্ড- 

মধ্যে বিচরণ করিতেছেন । 

এই অন্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে, গোরক্ষ- 
নাথ নয় নাথের এক নাথ, অর্থাৎ নয়জন প্রধান গুরুর 

একটি গুরু । ইনি একটি স্বপপ্ডিত লোক ছিলেন। 
গোরক্ষমংহিতা ব্যতিরেকে গোরক্ষশতক ও গোৌরক্ষকণ্প 

নাষে তীহার ছুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। গোরক্ষসহত্র 

নামক গ্রন্থও তীঁহারই কৃত বোধ হয়। 
পুর্বেই লিখিত হুইরাছে, গুরু গোরক্ষনাথ ইহাদের 

প্রবর্তক। পশ্চিমোত্ধর প্রদেশে তাহার নামে নানাস্থানের 

নাম শুনিতে পাওয়া যায়। পেলোয়ারে গোরক্ষক্ষেত্রনামে 
একটি স্থান আছে ; আবুল, কজ্ল, নিজের গ্রন্থে তাছা 
উল্লেখ করিয়া যান। দ্বারকা-সন্নিধানে অন্য একটি গোরক্ষ- 
ক্ষেত্র ও হয্রিদ্বারে ইহাদের একটি অতিশরস্তের নুড়ন্গ বিদ্য- 
মান আছে $ গ্রেই উভয়ই এই সম্প্রদায়ের ভীর্থ-্ছ 

এলাচি 2 2 সয়দায়ও এই সপ্গ্র্ায়-সংক্কান্ত । কা 
১ 4 "২3:55. : ৪০ দক, ; 

টর দি ০৪০ ১ পরি দিন + রা 

ণ 8) সুরু, ঞ. 
বু 



১৩৮ ভারতবধীঁয় উপাঁসিক-সম্প্রদায়। 

যাছে। প্রথমোক্ত ভিনটি নর-ূর্ি দততীত্রেয়। গৌরক্ষনাথ 
ও মৎসোোক্রনাঁথের প্রতিমূর্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়! 

থাকে । গোরক্ষপুর ইহাদের প্রধান স্থান । এ স্থানে 

ূর্ব্বে এই সম্প্রদায়ীদিগের একটি মন্দির ছিল, আলা- 
উদ্দীন তাহা ভ্রষ$ করিয়া মসিদু করেন। কিছু কাঁল 

পরে উহ্ধীর নিকটবর্ত্ণী অন্য এক স্থানে অপর একটি 

মন্দির নির্থ্িত হয়; আরঙ্গজেব বাদশাহ তাহাও নষ্ট 

করিয়। মুসলমানদের ভজনালয় করিয়! ফেলেন । অন্তর 

ুদ্ধনাথ নামে একটি যোগী পুনরায় অন্য একটি মন্দির 

প্রতিষ্ঠ। করেন, তাহার দক্ষিণ ভাগে হনুমান ও পশুপতি- 

নাথ নামক মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান আছে। 

ইহাদের দুই কর্ণে ছুইটি বৃহৎ ছিদ্রে থাঁকে। হিন্দী 
ভাষাতে কাঁণ শব্দে কর্ণ এবং ফট্ শবে ছিদ্র বুঝায় এই 
নিমিত্ত ইহাদের নাম কণ্ফট.-যোগী। এ ছিদ্র-সুখলের 
মধ্যে এক একটি কুগুল সন্িবেশিত হয়ঃ তাহা! প্রস্তর, 

বেলোয়ার, বা গণ্ডারের শৃঙ্গে প্রস্তত। ইহারা দীক্ষার 

সময়ে উছা! গ্রহণ কয়েন এবং উহাকে শিবের কুগডল 

বলিয়! বিশ্বাস যাঁন। উচ্ছাকে মুদ্রো বলে। উহার অন্য 

একটি নাঁম দর্শন, এই নিমিতে কণ্ফট সি? অপর 

এক নাঁম দর্শনী-যোী। 

এ কুগুল ব্যতিরেকে ইহারা ছুই তম সিটি 

একটি কুষ্কবর্ণ লামগ্রী একরপ ওর্ণগুত্রের মালায় নধর 

করিয়া গল-দেশে ধারণ করেস। এবস্তটিকে নাদ বলে ও'&ে 

ুতর-মাঁলায় উহা এরধিত্ত থাকে, তাহা! লেলি বলিয়া উললিবিঃ 



কগফট.-যোগী। ১৩৯ 

হয়। কোন উদ|লীনের গল-দেশে এ উভয় লম্বিত দেখিলেই 
তীছাকে যোগী বঙ্টিয়া জানিতে পারা যাঁয়। তত্তিন্,ইহাঁর। 
শৈব ধর্দের নিয়মানুমারে গেরুয়া-বস্ত্র পরিধান, মন্তকে 
জটা ধাঁরণ, শরীরে ভন্ম-লেপন ও ললাটে বিভুতি দিয়া 
ত্রিপুণ্ত, করিয়া থাঁকেন। 

সন্ন্যানীদের ন্যায় ইহাদিগকেও নামী গুরু স্বীকার 
করিতে হয়। কেহ শিষ্যের মন্তক মুগ্তন করেন, কেহব' 
তাহার কর্ণ-যুগলে ছিদ্র করিয়া যুদ্রা পরাইয়! দেন, অপর 
কেহ তাঁহাকে জ্যাত্মার্গে প্রবেশিত করিয়! থাকেন। 
এইরূপে ভিন্ন তিন্ন গুরু শিষ্ের দীক্ষা ও সাঁধন- 
২ক্রান্ত তিন্ন তিন দ্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেন। দশ- 

নামীদের ন্যায় ইহাদেরও জ্যোপ্ধমার্ প্রবেশ পূর্বক 
মদ্যমাংস ব্যবহার করিবার রীতি আছে। 

ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর খণ্ডে নানা স্থানে বনু 
খ্যক কণ্ফট.যোগী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। 

ইহার শিব-মদ্দির-বিশেষে শিব-পৃজার কার্ধ্যে নিযুক্ত 
থাকেনঃ বা স্থান-বিশেষে একত্র অবস্থিতি পূর্বক, 
ভিক্ষাদি করিয়া কাঁল-ক্ষেপ করেন, অথবা ই 
উদ্দেশে দেশ দেশাস্তর ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। 

দা ীন-যোগী সা, দার পা কর কা 



১৪০ ভারতবধাঁয় উপাঁসক-সম্প্রদায় । 

তিনি বিস্তর ভূমি ও অন্য অন্য নানা সম্পত্তির 
অধিকারী । তাহার অনেক গুলি শিষ্য হ্বীকে, মৃত্যুকালে 

তাহার মধ্যে এক জনকে বিষয়ের উর্তরাধিকাঁরী করিয়া 

যাঁন। এইরূপে & যোগী রাজার প্রণালী চলিয়া 
আমিতেছে। তাহারা সেই স্থলের জটেশ্বর নামক 
শিবের পুজা করেন, এবং বশিষ্ঠগন্জা নামে একটি জলাশয় 
আছে, তাহাঁকেও প্রত গঙ্জার ন্যায় মান্য করিয়। 

থাকেন *| রাজস্থানের অন্তঃপাতী মেওয়ার দেশস্থ 

একলিঙ্গ নামক শিবের গোম্বামীরা দার পরিগ্রহ করেন 

না, অথচ বাঁণিজ্যাঁদি বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত হইতেও বিমুখ 
হন না। তাহাদের অধীনস্থ শত শত কণফট-যোগী 
কখন কখন একত্র দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্ররত্ত হন ?। 

গিরি, পুরী প্রভৃতি যেমন দশনামী সন্্যানীদের উপাধি, 
সেই রূপ কণ্ফট, প্রভৃতি যোগীদের উপাধি নাথ; যেমন 
আদিনাথ, মচ্ছেন্দ্রনাথ, গোঁরক্ষনাথ ইত্যাদি। 

ধাছার। সর্বতোঁভাবে যোগ-সিদ্ধ ছন, তীহাদিগকে 

... ৯, পপি কে পাপা ০০৯০৯৮৮৮৮৮০ ০০০ পা পপ পপ ক ০০০০ ০০০ “পা. ১ রা ০. সপ ০০০০... পাপা 

* এই বশিষ্ঠগন্গ! ও শিব-স্থাপনাঁদ বিষয়ের একটি অস্ভুত 
উপাখ্যান প্রচলিত আছে। মন্ছানাদ গ্রামে একটি দক্ষিণাবর্ত 
শত পতিত ছিল, বায়ু লাঁথিয়! ভাঁছা হইতে মছানাদ অর্থাৎ 

প্রচণ্ড শব্দ উৎপন্ন হয়| সেই নাদ শ্রবণ করিয়া দেবতাীগ তথায় 
উপস্থিত হন ও জটেম্বর শিব এবং বশিষ্ঠখী্ প্রতিঠিত করেম এখং 

মহাসা | হইয়াছে বলিক়ণ সে স্থানের দাম মঙ্ছানাদ রাখেধ], চি 
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মচ্ছেন্দ্রী গ্রভৃতি যোগী । ১৪১ 

সিদ্ধ যোগী বলে। সমুদায়ে চৌরাশি জন সিদ্ধ যোঁগীর 
নাম পরিগণিত হয়, কিন্তু যোগীর] বলেন, তদতিরিক্ত 

আরও বনু ব্যক্তি এ রূপ যোগ-নিদ্ধ হইয়াছেন । তন্মধ্যে 
অনেকে অদ্যাঁপি অবনী-মগুলে বিচরণ করিতেছেন । 

০৮ পপ 

এ... অওঘত্-যোগী। 

ইতি পুর্বে রুখড় সুখড়াদির প্রসঙ্গে যে ব্রহ্মগিরির 

কথা লিখিত হইয়াছে, তিনিই ইহাদের প্রবর্তক বলিয়। 
প্রবাদ আছে। 

ইহ্থারাঁও কণ্ফট-: টি এটি ন্যার শিবারাধন! করে ও 
গল-দেশে নাদ ও মেলিও লম্বিত করিয়া রাখে,কিন্তু তাহা - 

দের মত কর্ণ-যুগলে ছিদ্র করিয়া মুদ্রা ব্যবহার করে না। 

মচ্ছেন্রী, শারহীহার, ২ ডুরীহ্থার, ত্ভৃহরি, 
ও কাণিপা যোগী । 

কণফট ও অওঘড় যোগী ভিন্ন অন্য বন প্রকার শৈব 

বোী, শাছে | চি গোরক্ষের পিতা মহস্যে- 



১৪২ ভারতবধায় উপাসক-সম্প্রদায় । 

দেশ-ভীষায় রচিত এবং অধিকাঁংশই শিব ও শক্তি- 
বিষয়ক । তাহার! ভৈরবের নাম করিয়া! ভিক্ষা করে। 

অন্য এক সম্পদায়ের নাম ডুরীহার। ইহারা ভুরী 
অর্থাৎ কার্পাস-সথত্রের ও প্-নুত্ের প্রস্তুত বস্ত্র সকল 
বিক্রয় করে এই নিমিত্ত ইহাদ্দিগকে ডুরীহার বলে। 

যাহার! তুবড়ী বাঁজাইয়৷ ও সর্প ধরিয়া ভিক্ষা করে, 
তাহারাও এক প্রকার যোগী । তাহাদের নাম কাণিপ।- 
যোগী । তাহারাও গোরক্ষমাথকেই আদি গুরু বলিয়! 
স্বীকার করে ও কর্ণ যুগলে ছিদ্র করিয়া পিল, রৌপ্য, 
দস্তা প্রভৃতি-নির্শিত একরূপ কুগুল পরিয়। থাকে, 
তাহার নাম দর্শন। কিন্তু তাহাদের কর্ণের ছিদ্রে কণ- 

ফট.-যোগীদের মত রৃহৎ নয়। তাহারা শ্াশ্রঃ রাখে, 
গেরুয়া-বস্ত্র পরিধাঁন করে এবং কণফট.-যোশী প্রভৃতির 
মত গল-দেশে সেলি লহ্বিত করিয়া রাখে কিন্তু নাদ ব্যব- 

হার করে না &%ু। 

ইহারা কছে আমরা গোঁরক্ষপুরে গিয়া গৌরক্ষ- 
নাথের স্থানে দীক্ষিত হই ও তথা হইতেই কর্-মুগলে 
কুগুল পরিয়া আমি । 

এই কাণিপা-যোগীরা পশ্চিমোতর-গ্রদেশীয় লোক। 
বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে বিশেষতঃ শীতকালে গৃহের 

বহিভূতি হইয়া তিক্ষায় গমন করে ও নানা দেশ পর্যটন 
১ রী কিছু সংগ্রহ করিতে ৭ ন্ রি তদ্দার! লরোর- 

পাপা 

১৯৮ পৃষ্ঠা দেখ |: 



অঘোঁরপন্থী-যোগী । ১৪৩ 

নির্বাহ করিতে থাঁকে। দেখিতে পাই, কোঁন কোঁন দল 
স্ত্র-পুভ্রাদি পরিজন ও অশ্বাদি পশু-গণ সঙ্গে লইয়া 
প্রবামে যাঁয় এবং যথা! তথা তরু খাটাইয়। তাঁহার মধ্যে 
অবস্থিতি করে ও দিবা-ভাগে গ্রাম ও নগরের মধ্যে গিয়া 

উক্তরূপে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় । 

_অঘোরপন্থী-যোগী। 
ইহারা সর্বাংশে পুর্ব-লিখিত অঘোরীদের *% ন্যায় 

আচরণ করে; মদ্য মাল ভক্ষণ, সর্পাদির অস্থি ও 

পশ্বাদির কপাঁল ধারণ ও অন্য অন্য নানাবিধ স্বৃণিত ও 

কুৎদিত ব্যবহার করে । বিশেষ এই যে, ইহার! যোগী 

এই জন্য কণফট-যোগীদের মত কর্ণ-বুগলে একরূপ 
দর্শন অর্থাৎ কুগুল পরিয়া থাকে। 

ইছারা শিবের উপাসক, এ নিমিত্ত অস্থি-মাল! ও 
করোটি-মালার সহিত রুদ্রাক্ষ-মালা ও হুম্রা প্রভৃতি 

* অঘোরী দন্যমীদের বিষয় মুদ্রিত হইবার পর তাঁহাদের সং. 
ক্রাস্ত একটি অতি অপূর্ব ব্যাপার জানিতে পারিলাম! কোণ কোন 
অধোরী এক একটি অধোরিণী সন্ধে রাখে ও তাহাকে লইয়া যাঁর 
পর নাই অকথ্য ও অশ্রাব্য ব্যবহার করিয়! থাকে। আমার পরিচিত 
একটি ভদ্রলোক এক বার ২৮৭৯ মন করেন |; তিনি 



১৪৪ তারতবধীর়্ উপানক-সম্প্রদায় | 

তীর্ঘ-চিহ্ব ধারণ করে। ক্ষৌরী হয় না; কেশ ও শ্মশ্রঃ 

রাখিয়া দেয়। 

পুর্বে স্বর্ভঙ্গী নামে এক সম্প্রদায়ের বিষয় লিখিত 
হুইয়াছে। অঘোরপন্থী-যোগীরাও আপনাদের অপর 

একটি নাম স্বর্ভঙী বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহা! হইলে, 

এরূপ স্বর্জীর! সন্ব্যাপী না হইয়া যোশি-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে পরিগণিত হয় ্ 

ইহ ভিন্ন অন্য অন্য নামের অন্য অন্য প্রকার যোগী 
নান! বেশ ধারণ করিয়া পর্যটন করে । এক্ষণে অপরাঁপর 

অনেক ধর্মের ন্যায় যোগ-ধর্শও এক রূপ প্রবঞ্চনার 

উপায় হইয়া উঠিয়াছে। যোগীদের মধ্যে অধিকাংশেই 

অনেক নন্ন্যাপীর ন্যায় আপন কর্তব্যের কিছু যাত্র অনুষ্ঠান 
করে না) কেবল ধর্মচ্ছলে ভিক্ষা! করিয়া পর্য্যটন করে। 

ইহার! লোকের নিকট শিয়া মন্ত্র বা ওষধ-বিশেষ দ্বারা 

রোগ নিবারণ, দৈব-বলে অন্য অন্য মনক্ষামন! পূরণ ও 
তবিষ্যৎ ঘটনাদির বিবরণ করিতে আপনাদিগ্কে সমর্থ 

জানায়, এবং তদ্দীর1 অজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট হুইতে নানা- 

চ্ছলে অর্থ আহরণ করিয়া থাকে | বোধ হুয়, ইহাদিগ্কেই 
উদ্দেশ করিয়। ৃস্পানলিখিত বচন লমুদায় বিরচিত হুইয়াছে। 

দত্তাত্রের়সংছিতা। 



অঘোরপন্থী-যোগী ১৪৫ 

মুগ্ডিত-মস্তক, দণ্ড-ধারী, কষায়-বর্ণ-বস্ত্র, নাঁররণ শব্দ উচ্চারণ- 
কারী, জটা-মুক্ত, ভম্ম-লিপ্ত, নমঃ শিবায় এই শব্দ উচ্চারণ-কারী, 
বন্ু-মূর্তি-পুজক এই দকল লক্ষণ-যুক্ত হুইয়াঁও যদি ক্র,র হয়? অথব। 
ঘধাবিহিত ক্রিয়া অনুষ্ঠান না! করে, তবে কিরূপে সিদ্ধি লাভ করিবে? 

দিব জাহ্যা বি ঘন্রললন্দ সবাত্বুনি। 
মিস্বীকৃহা্জ জীনজ্ত জন বা বষ্ঘঘাহিষ্য: ॥ 
অনযমাববিষ্কীনাত্ত বস্ববন্তি জনাল্ ঝি! 

' ভ্ানন্বীজিমহালীবলভী 'অয়লাবাব: ॥ 

দত্তীত্রেয়সংহিড1! 

সা্কতি! যোগ-ক্রিয়াই যো-সিদ্ধির কারণ ইস! সত্য জালিবে | 
যাহার! শিশ্বোদরের তৃত্তি নাধন উদ্দেশে যোগীর বেশ ধাঁরণ করে, 
ভাছাদের কিরূপে যোগ-সি্ধি হইবে? এইরূপ বেশ-ধারী ব্যক্ষির' 
ভোৌজনাসক্ত ; ভাঙার! অন্র-পাঁন-বিহ্বীন হা লোক সকলকে নানা- 
প্রকায়ে প্রবঞ্চনা করে| 

কাশীধণ্ডে একালে যোগানুষ্ঠানের স্পট লিক দেখা 
| 

বিশ মী বীনী সিঙ্গার বন: 
... কাশীখও দ্বীন্রিংশ অধ্যায় |. 

কলিতে যোগী সিদ্ধ ছয় না? কলিতে তপন্যাও সিদ্ধ ছয় না| 



৩৪৬ তারতবধাঁয় উপানক-সম্প্রদায় । 

যোৌগিনী ও যোগী । 

্ত্ীলৌকে যেমন সন্গ্যাস-মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া অবপূতানী 

হয়, সেইরূপ আবার যোগ-ধর্থা গ্রহণ করিয়া যোৌখিনী 

হইয়! থাকে। ইহাদিগ্কে সচরাঁচর নাঁখিনী বলে। 

কণফট -সম্প্রদীয়ি যোগ্সিনী সকলে যোগীদের ন্যায় 

গেরুয়া! বস্তি শৈব চিহ্ধ ধারণ করে ও ছুই কর্ণে ছুই 

মুদ্রাও ব্যবহার করিয়া খাকে। দেখিতে পাই, অনেকে 

অনেক প্রকার অলঙ্কার ধারণ করিয়া শরীর অলঙ্কৃত 

করিতেও ক্রুটি করেন ন1। 

দশনামীদের ঘরবীরী সন্ন্যাপীদের মত ইহাদেরও 

ঘরবারী অর্থাৎ গৃহস্থ যোগী আছে। তাহারাও সী 

পুল্রাদি লইয়া সংসার করে ও নিজ লঞ্গদায়ের মধ্যেই 

বিবাহাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে । তাহাদিগকে লংযোগী 

বলে। 

লিঙ্গোপীসনা ও লিঙ্গায়ং। 
| (জন্গম।) ১ 

শিবের সহিত অন্য অন্য দেবতার একটি বিষয়ে 

বিশেষ বিভি্গত! দেখিতে পাওয়া যায়। তীছার সর্ববাবয়- 

বের গ্রতিমৃর্ত্ি অতীব, বিরল 9. রতবর্ষে ঠীরতবর্ষের সকল অংশেই 

তীয় লিঙগ-মুর্তিতেই তাহার পুজ! হইয়া খাকে। উহা 
দর এপ প্রচলিত ঘে, শিবের উপাসনা বলিলে 



লিঙ্গোপালন! ও লিঙ্গায়ৎ। ১৪৭ 

শিবের লিঙ্গ-মূর্তির উপাসনাই বুবিতে হয়। শিবালয় 
ও শিব-মন্দির সযুদাঁয় কেবল এ মূর্তিরই আলয়। ৈব- 
তীর্ঘে কেবল এ মুর্তিরই মহিম' প্রকাশিত আছে। গ্বতন্ত 
একখানি রৃছৎ পুরাঁণ এ মুর্তিরই গুণ-কীর্তন উদ্দেশে বির- 
চিত হুইয়াছে। | 

সাঁধারণ-মতে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা ও 
শিব সংহ্থাঁরকর্তা; কিন্তু এ সকল দেবতার উপাকেরা 
প্রত্যেকেই আপন আপন উপাপ্য দেবতাঁকে সৃজন পাঁলন 
হার এই ত্রিগুণেরই আশ্রয় বলিয়! অঙ্গীকার ও 

প্রচার করিয়াছেন। তদন্থলারে শিবও সৃজনকর্তা ও 

তদীয় লিঙ্গ-মুর্তি সেই সৃজন-শক্তির পরিচায়ক । 
লিঙ্গপুরাণে ছুইপ্রকার শিবের বিষয় লিখিত আছে; 

অলিঙ্গ ও লিঙ্গ । অলিঙ্গ শিব সিডির ও নি -বরপ, 

আর লিঙ্গ-শিব জগতের কারণ। | 
জবল্মানি বন্থাঘূ্ন হ্যৃহ ভুহ্কমানরজ বিশ্ুদূ। 
নিম্প্ক জননা ি অবিষ্াহমবন্ বব ্ 

_লিঙ্গপুরাগ কৃতী অধ্যায়। 
ভুল, হৃম্মম, জন্ব-রছিত ও সর্বব্যাপী মছাতুত-ন্বরূপ লিঙ্ব- 

শিব জগতের কারণ ও বিষবরপ তিনি অলিদ-শিব হইতে উৎপর | 
হা পু | 



শপ শপ 

১৪৮ ভারতবধীয় উপাসক-লম্প্রদায় 

মছেশ্বরকে লিঙ্গী ও তীছা'র প্রকৃতি অর্থাৎ স্মজন-শক্তিকে লিঙ্গ 
বলিয়। উল্লেখ কর! হইয়াছে! 

এঁ লিজপুরাঁণে এ বিষয়ের অনেকগুলি অন্তত উপা- 
খ্যান বিনিবেশিত আছে । উবার সপ্তদশ অধ্যায়ে লিখিত 

আছে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুতে এক বার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত 

হয়। ব্রক্গা বলেন, “ আমি বিশ্বের কর্তা |” বিষু বলেন, 
“আমি বিশ্বের কর্তা 1» এরই বিরোধ-ভগ্তন অভিপ্রায়ে 

দেদীপ্যমান লিঙ্গরূপী মহাদেব আবির্ভূত হইলেন। 
সত্ঘাহ্বলচ্য তত ব্জন্বা বস্তবববতী: | 
হনব্সিকন্নই বিজ্পসনন্্বাতী: বব; । 

বিস্বা্যললাজন্ক সমীগ্বাযস্তব জাহ্জবব্। 
আন্ালাঘাবক্ষভ্বান জাালব্বযনীদলন্্ ॥ 

দিঙ্গপুরাণ সণ্ডদশ অধ্যায় 

প্রলয়-সমুদ্রের মধ্যে রজোগুণ-প্রভাবে আমাতে* ও বিষতে 

বিরোধ হুইতেছিল, এমন সময়ে সেই বিরোধ-ভঞ্ন ও প্রবোধ- 

প্রদান জন/ শত-সংখ্যক কালাপ্নি-ম্বরপ ও স্ছঅ সচিন 'তুল্য 

দীপ্তিমান লিঙ্গ উৎপন্ন হুইল | 

এঁ লিঙ্গ-দর্শনে বিস্বয়াঁপন্ন হইয়া তাহার আদি ও অস্ত 
অন্বেষণ উদ্দেশে বিষ, বরাহ-রূপ ধারণ করিয়। অধোদিকে 
গমন করিলেন, এবং ব্রহ্গ! হংস-রূপ পরিগ্রহ করিয়। উর্ধ 
দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কি অধঃ কি উর্ধা কোন দিকে 
আদি অস্ত কিছুই না পাওয়াতে তাঁহারা উভয়ে শ্রাস্ত, 
াস্ত ও গ্রত্যাগত হইয়া তয়ে কাপিতে লাগিলেন । এমন 

৮ শপ 

টা * আর্থাং অজ 



লিঙ্গোপাসন৷ ও লিঙ্গায়ৎ। ১৪৯ 

সময়ে অকম্মাৎ «ও ওঁ? এইরূপ আকাশবাণী হুইল, 
এবং সেই লিজের পার্খব-দেশে ও'কারের পৃথক্ পৃথক্ অজ 
অকার, উকাঁর, মকার, এই তিনটি অক্ষর দৃষ হইতে 
লাগিল । এই ও কারের তাঁৎপর্ধ্যার্থ-স্বরূপ এইরূপ লিখিত 
আছে যে, 

সহ্য ব্িজ্াহুম্ ্বীজনন্াহ্ জীজিল: সী: | 
ভজ্জাত্হীনী ই ভ্বিমনন্ত্রন বনলন্নল: || 

লিঙ্গপুরাণ সগ্তদশ অধ্যায়। 

বীজি-ম্বরূপ মহেশ্বরের নিজ হইতে অকাঁর-ম্বক্ূপ বীজ উৎপন্ন 
হুইল, এবং তাহ? উকার-ম্বরূপ যোনিতে নিক্ষিপ্ত হুইস্! চতুর্দিকে বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল | 

লিঙ্গ যে মহাদেবের সুজন-শক্কির পরিচায়ক, তাঁহ। 

এই শ্লোকে স্পষ্টই বোধ হইতেছে | তদম্থলারে শিব- 
বোধক লিঙ্-মুর্তিতে যেমন শিব-পুজাঁর বিধি আছে, 

মেইরূপ শক্তি বোধক োনি-মুর্তিতে শক্তি-পৃঁজার ব্যবস্থা 
দেখিতে পাওয়। ষায়। 

লিদ্করহী লন্া্নী ছি বাক্যান্বক্যহ: | 

হী: বদুজলাব্বিনত' ইবী বন্য দুজিলী ॥। 
প্রীণতোধিনী-ধত লিঙপুত্রাণ-বচন। 

 লিজ-বেছী মহানবী ভগবতী-ম্বর্ূপ | আর লিজ সাক্ষাৎ মহা- 
দেব-হক্সপ | এই লিঙ্গ ও বেবী পাকে শিষ ও শক্তি উভক্লের 
পুজা. টি... রো 



১৫০ ভারতব্ধীয় উপাসক-সম্প্রদায় | 

অনহৰ বন্টরঘালি দৃজবজ্হিতলিত্বক॥ 
লিঙ্গ!চ্চন তন্ত্র। 

মহেশীনি ! শক্তি-সংযুক্ত না! থাকিলে শিব নিশ্চিত শব-স্বরূপ 
হন, এবং শক্তি-যুক্ত হইলেই কর্ম-ক্ষম হুইয়! উঠেন | অতএব শক্তির 
সহিত শিব-লিঙ্গের পূজা করিবে। 

যোনি ও লিঙ্গ পুজা-প্রবর্তন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন 
আখ্যায়িকা আছে *্। তন্মধ্যে বামনপুরাণে লিঙ্গোৎপত্তির 

ঈ* বামনপুরাণ শিবপুরাণ প্রভৃতিতে এ বিষয়ের অনেক অপরূপ 
উপাখ্যান আছে, তাহ? এ স্থূলে বীর্তন করিয়! পুস্তকের অশ্লীলতা বুদ্ধি 
করিবার প্রয়োজন নাই। এ ছুই পুরাণে এবং লিঙ্গপুরাগ, ব্রন্মাণ্ড- 
পুরাণ ও স্ষন্দপুরাঁণের অন্তর্ঠত কাশীখণ্ডে শিব-লিঙ্জগের সবিস্তর 
মহ্িমাবর্ণন ও তদীয় পুজার সবিশেষ ব্যবস্থা বিদামান আছে। 
এ দিকে আবার পদ্মপুরাণে লিখিত আছেঃ কোন্ দেবত' ব্রাহ্মণের 
পুজা ইহ? নিরূপণ করিবার অভিপ্রায় খষিগণ ভৃগু মুনিকে 
মছদেবের আঁচরণ জানিতে পাঠাইয়। দেন | তিনি মহাদেবের খৃহ- 
দ্বারে উপস্থিত হইয়। শুনি লেন, মহাদেব পার্ধতীর সন্থিত ক্রীড়। করি- 
তেছেন। ভূগুমুনি বুদিবস পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিয়! থাকিলেন, 
তথখাচ শিবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না| তখন মুনি এই অভিসম্পাত 

করিলেন, 
লাহীবক্লদন্নী/ষী অক্য।ক্মালমবন্ন | 

অীপিন্তিক্হ্ঘ » ক্দ' নব্জহিম্ঘনি | 

নান্কাত্ঘ আঁ নল লালারি নলহ্যা আ্মঘালরঃ | 

স্প্াস্াত্য অলাঘলীল চৃভল্লীওঘী ব্রিজব্মনান || 

ক্রণাষ বীর হারিরাডিহা বত: । 

ন দাহ লাকা যায মলি ন | 

পদ্মপুরণণ উত্তরখণ্ড | 
স্ত্রী-নং সর্থেম মত্ত টি মহাদেব আঁমাকে অবজ্ঞা করিতেছে, অভ- 

এব তাঁহাদের উভয়ের শরীর যোনি ও ধিজরূপ হইবে | আমি 
ক্রাঙ্ষণ ; শিব পাপাচ্ছন্ন হইয়া আমাকে জানিতে পারিলে না! 
অতএব সে অব্রাহ্মণ হইয়! দ্বিজগঁণের অপুজ্য হইবে | আর যাছার। 
শিঁৰ-ত্ক্ত হইয়! অস্থিতল্ম ও লিঙ্গ-মূর্তি ধারণ করিবে তাহারা পাও 
হইয়া বৈদিক ধর্ম ছইতে বছিচ্ধত হইবে |. | ূ 



লিঙ্গোপারনা ও লিঙ্গায়ৎ ১৫: 

গ্রকরণে লিখিত আছে, ব্রহ্মা শিব-লিঙ্গ ধারণ করিয়। 
তদীয় উপাঁপনা প্রচার উদ্দেশে চারিপ্রকার শৈ রি 

সম্পদায় প্রবর্তিত করেন। 

বষ্মা ব্জনস্থ জনা কিক জব্্গদিজত্বান,। 
নলন্জাহ্ লননাম্বান্তৰব্র' সবার ন। 

যাব্জাহি সা ন্ত্যালি নানীকিনিকিলালি তব । 
ান্স' ঘন দহিতআআনলন্মন্ দাস্যুদন সুন। 
ভনীত্ব জাবহল ব্বন্বধত্্ জদাবিল ॥ 

হী সানীন্ ভ্বত ন্গিক ঘিপ্তজ্ সি: ব্তল:। 
নহ্ঘ ঘিহ্পীমমুজাঘ লীদাঅল তুলি লে: )। 

নক্কাদান্দনহ্বাধীন্ লাব্ব্রাজন্থাদীঘ্বল:। 
নহ্ব ঘিহ্সীগঘনৃ্াজা দে: স্ীলন্হ: ॥ 
জাল্বান্তী লবক্যাভীহাদহান্হাদীঘন: ৃ 
নব্য হ্ি্ঘী জী ইজ্ঘী লাব্জা াম্বী ভন | 

নস্কাঙ্গনী স্ব ঘলহন্হ্ৰ ছি্ধস্থ নীব্ঘজাল্। 
্বন্হীত্হ ছুলি আলী জান্তা ঘুড়ী অন্বালদা; ॥ 

হর্ম ৰা ললমাল্্ নত্ক্বা দূজনাহ হিবব্য ব্ব। 

জলা নর বানাব" হনব: বমরন জল; ॥ 
বামনগুরাগ ষষ্ঠ অধ্যা়। । 

দ্ধ মিজে হরর যায় পিঙ্গল-বণ শিব-লিজ গ্রহণ করিলেন, ও 
কেই শিব-পুর্জার খাব দিলে এবং ছাদের আনা 

প্রিয় পু শক্তি, একা ছু খৌঁপায়ন শৈ 



১৫২ ভাঁরতবধাঁয় উপাঁনক-সম্প্রদায় । 

তপশ্বী ভারদ্বাজ ও তীহাঁর শিষ্য সৌমকীধিপতি রাজা খষভ পাঁশু- 

পত হইয়াছিলেন | আঁপন্তস্ব নামক তপম্থী এবং বক নাঁমে এক জন 

£বশ্য কালবদন হইয়াছিলেন| এ বকের অন্য এক নাম ক্রাখেশ্বর | 

শ্রহীব্রতী ধনদ এবং কুন্দোদর নামে উহার একটি শুদ্র-বংশৌত্তব মহা 

তপন্থী ববর্ষ্যবান্ শিষ্য কপালী হুইয়াছিলেন। এইরূপ শিব-পুজ 

প্রচার উদ্দেশে চারি আমের স্থষ্টি করিয়া ব্রহ্মা! গুছে গীমন করি- 

লেন! | 

শঙ্করদিঘ্বিজয়ে লিখিত আছেঃ শঙ্করাচা্যের 

সময়ে ছয় প্রকার শৈব-সম্প্রদায় ছিল, তাঁহার মধ্যে চারি 

সপ্পদাঁয় লিজ্-উপাঁসক। অতএব এ বিষয়ে উল্লিখিত 

পৌরাণিক উপাঁধ্যানের সহিত এই শেষ উক্ত গ্রন্থের 

এঁক্য দেখা যাইতেছে । কিন্তু শঙ্করদিগ্িজয়ে ছুই প্রকার 

লিঙ্ষোপাঁনকের নাম ভাক্ত ও জঙ্গম বলিয়া লিখিত 

আছে। পুরাণে তাহার পরিবর্তে কপালী এবং কাঁল- 

বদন এই ছুই নাম প্রাপ্ত হওয়! ষাইতেছে। 

লিঙ্গ ছুই প্রকাঁর ; অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। ন্বয়ভ.-লিঙগ 

ও বাঁণ-লিঙ্গ গ্রভৃতির নাম অকৃত্রিম | * 

শাস্তে নির্দেশিভ আছে, যে সকল লিঙ্গ কোন ব্যক্তি 

কর্তৃক স্থাপিত হয় নাই এবং যাঁহার মূল দেখিতে পাওয়া 
নি 

গতি কি ছিবিঘসজলিদ জল্গিনত্ব।. অজলিদ ব্অযজর ব্রিজ, 

হাথন্থিয্লাবি | | 

| প্রাগতোধিনী। 

লিজ ছুই প্রকার অক্কত্রিম ও কৃত্বিম/ হয় ও বাসি প্রভৃতি 

নর লিঙ্ক অনুষা দ্বার নির্িত হয় নাই, তাছার নাম অক্ষ 



লিঙ্গোপাঁসন! ও লিঙ্গায়ৎ। ১৫৩ 

খায় না" তাহাকে ম্বয়ভূ-লিঙ্গ বলে %। ভারতবর্ষের 
নকল অংশেই অনেকানেক বয়ত্ু-লিঙ্গ বিদ্যমান আছে। 
শিবপুরাণ ও ক্ষন্দপুরাঁণীয় কাশীখও-রচনার পুর্বে ষে 
সমস্ত লিঙ্গ বিদ্যমান ছিল, এ ছুই গ্রন্থে তাহার নাম 
নির্দেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সোমনাথ প্রভৃতি দ্বাদশ 
প্রধান লিঙ্গের নাম জ্যোতির্লিঙ্গ | তীহার1 সর্ব্বো- 
পরি পুজনীয়। 

ন্িস্কানি জ্বীনিঘান্বান বিত্বন্ন ক্মিষন্মনা: | 
নান্যস্থ জঘযাকন্ত স্তত্লা দাদ ম্যদীস্কানি 

ববীহাছু বীননাঘন্ত্ সী ন্বিন্ধানন্। 
. অজ্াতিন্যা লন্তাজারলীত্বাহঅলহক্ঘহক্। 
কাব স্িনবন্গন্ভ ভাজিন্দাঁ ম । 
াবায্মব্্াম্ব বিশ্বর্থ লবক্ৰবী লীনীনত। 
ধানাঘ ব্িলাধূ্দী লানীর্ঘ হাহজ্াবন। 
বন্তদন্জ নত হাম ঘুহজ ঘত্ব মিবাজই ॥ 

শিবপুরাণ অফীত্রিংশ অধ্যায়। 

সাধুতম খধি-সকল! পৃথিবীতে যে সকল জ্যোতি পি্গ আছে, 
তাহার বিবরণ বলি; অবণ করিলে পাপ-নাশ ছয়। সৌরাই্-দেশে 
পপ 

দালাজিনুত্ধবৃ্ধ লানাবথখললািগ ২. 
আরদদূত রর চি মুনি রমার ॥।. 

রা 8 ্রাথভোখিসী। রি 
যেসকল নঙ্গ শাদা ভিন. নান নর্ববিশিউ ও যাছার 
অর বর্ণ এবং যাঁছার মুল দুষ্ট হয় নাঃ ভাহার'নাম গ্বয়নু-লিজ 1: . 



১6৪ ভাঁরতবধীয় উপাঁমক-সম্গ্রদাঁয় । 

মোমনাঁথ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জভূন, উজ্জপ্িনীতে মছাকাঁল ও ওস্কার 
নামক শিব, হিমালয়ের পৃষ্ঠ-দেশে কেদীরঃ ডাকিনীতে ভীমশক্কর, 
বাঁরাণসীতে বিশ্বেশ্বর, গেতমী-তীরে ত্যপ্বক, চিতীভূমিতে বৈদ্যনাথ, 
দাঁককাঁবনে নাঁগেশ? সেতুবন্ধে রাঁমেশ্বর এবং শিবাঁলয়ে ঘুশ্মেশ * | 

নর্মমদা-নদীর তীরে যে সমস্ত ক্ষুত্র ক্ষুট্র পাধাঁণ-খণ্ 
প্রাপ্ত হওয়1 যাঁয়। তাহার নাম বাণ-লিঙ্গ। অনেকে অনু- 

মান করেন, প্রথমে বাণ রাজা কর্তৃক গুজিত হওয়াতে, 

এ সমুদয় গ্রস্তর-খণ্ড বাঁণ-লিজ্গ বলিয়া খ্যাত হুইয়াছে। 
পুরাণে ইহার অনুকুল অনেকানেক কথা! ও উপাখ্যান 

বিদ্যমান আছে। নানা পুরাণে ও নাল! যুনি-প্রণীত 
গ্রন্থে বাঁণ রাজা অত্যন্ত শিব-ভক্ত বলিয়। কীর্তিত হইয়া- 
ছেনঃ এবং তীহা কর্তৃক বাঁণ-লিঙ্গ-স্থাপনার বিষয়ও 

কথিত হইয়াছে । 

% এই সকল শিব-লিঙ্গের মধ্যে কতক অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, 

আর কতকগুলি নষ্ট হুইয়! শিয়াছে | শিজনি-বাঁপী মামুদ নামক 
মুসলমান বাঁদশাছ ১০২৪ দশ শত চব্বিশ খৃষটাবে গুজরাটের সৌম- 
নাথ শিবকে ভগ্ন করিয়া তীহার মন্দির মুসল মন্ দেবাঁলয় করেম? 

ইহ প্রসিদ্ধই আঁছে। পুরাঁণে যখন এ মোমনাথ সেরা প্রঁ-দেশ-স্থিত 
বলিয়ণ উক্ত হইয়াছে, তখন বোধ হয় পূর্ববকাঁলে গুজরণটের কিয়দংশ' 
সৌরাষ্টরের অন্তর্থভ ছিল | দক্ষিণে কু! নদীর দক্ষিণ-তটের নিকটস্থ 
শৈল পর্বতে মল্লিকার্জ্জন শিব প্রতিষ্ঠিত আঁছেন| ১১৫২ এগার শবা- 

যান শকে অল্তম্য্ নামে একটি মুমল্মান্ বাঁদশাহ উজ্জয়িনীর মহাঁকা- 
লকে দিল্লীতে লইঙ়া গিয়। ভগ্ন করিয়া! ফেলেন। তাহার তিন শত বৎসর 

পূর্বে এ শিব-মন্দির নির্মিত ছয় | অতএব বলিতে হয়, শকাঁব্দের নবম 

শতাবীতে এ মহাকালের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। তীর্থ-যাত্রীর| 



লিজোপানন! ও লিঙ্গায়ৎ। ১৫৫ 

ঘুহা নাব্ছান্তইব্যান্্ সাজিলী লন্মালহ । 
আনিবান্ধ শিহী লল ব্িজ্হ্থদী নস্উহ্াহ: | 
বাব্নিজ্লদি কআানললী$ঘীভমনীনন |। 

শধকণ্পদ্রমধত বচন! 

পর্বে নর্মদ|-নদীর তীরে বাণাস্থরের প্রার্থনধক্রমে তত্রস্থ পর্বতে 

আমিলিদরূগী শিব হইয়া বাঁ করি এ নিমিত্ত ভূমণ্ডলে বাঁণ-লিঙ্ক 

বলির আমর খ্যাতি রহিয়াছে | 

নাব্য: ব্কাধিনী বনী বাব্যা নাব্ঘান্নবীঃদি ভ। 
নন অয্মান্ জল লল্কান্রাব্যবিকুম্থহান্কলন্ 

বীরমিত্রোদয় | 

ক্বয়ং সদীঁশিবের নাম বাণ বাণ শব্দে বাণ রাজও বুঝায়! 

আপীল 

অদ্যাপি ছিমালয়ন্থ কেদারনাথ দর্শন করিতে বাঁয়। দক্ষিণে রাঁজ- 
মহেন্দ্রির অন্তঃপাঁতী দ্রেচরম নামক দানে ভীমেশ্বর নামক শিব আছেন; 

সেই প্রদেশের লৌকের1 তাহাকে প্রধান দ্বাদশ লিঙ্গের এক লিঙ্গ 
বলিয়া বিশ্বান করে| অতএব বোধ হয়, এই লিঙ্গ শিবপুরাণোক্ত ডাকি- 

নী-স্থিত ভীমশঙ্কর লিজ হইবে | ওক্কার শিব নর্মদা নদীর তীরে ও'কাঁর- 
মন্দত্ত নামক স্থানে বিদ্যমান আছেন। কাশীর বিশ্েশ্বর, বৈদ্যনীথের 
বৈদানাথ এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বরের রামেশ্বর এই তিনটি শিব-লিঙ্ক 
প্রনিদ্ধই আছে! ত্রাস্বক ঘুশ্েশ প্রভৃতি অপর তিনটি নখ এখন 
বিদ্যমান আছে কিনা বল1যায় না| | 

 খ্ঠীব্দের অফ « তার অথব!। নবম গনী রি বিবিধ 
এরস্থে এ দ্বাদশ/লি ৪২ ন্ রর ওয় যা বা. ্ - 

এব এ সময়ের বছ পুর্ব ভারজবর্ষের মল স্থানে : ' উপাসনা 
প্রচলিত ছিল তাঁহার সন্দেহ নাই। ইন 



১৫৬ ভারতবর্ধীয় উপাঁনক-সম্প্রদায়। 

সেই বাণ রাঁজ! কর্তৃক স্থাপিত হওয়াতে) ধাণ-লিঙ্ক বলিয়া খাণাতি 
হইয়াছে। | | 

এই বাগ-লিঙ্জ বিশেষ বিশেষ লক্ষণানুসারে ইন্দ্রলিজ, 
আগ্নেয়লিঙ্গ, যাম্যলিঈ, বারুণলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ, কুবের- 

লিঙ্গ, বৈষ্ণবলিকগ প্রভৃতি বলিয়া উত্ত হয়। 
মনুষ্য কর্তৃক দ্রব্য-বিশেষ দ্বার! নির্থ্িত লিঙ্গের নাম 

কৃত্রিম লিঙ্গ । স্বর্ণ, রজত, কাঁংস্য, পিত্বল, পারদ, ভাত্্র, 
্কাটক, প্রস্তর ম্বৃতিকা, কুছকম, কম্তরি, চন্দন, যব, 
গৌধুম, ধান্য, তিল, লবণ, ঘ্বৃতঃ দধি, গৌময়, কেশ, অস্থি 
প্রভৃতি উত্তম অধম বিবিধ দ্রব্যে গঠিত নানাবিধ লিঙ্গ- 
পৃজীর ব্যবস্থা আছে। & দেশীয় লোকের! প্রাত্যহিক 
শিব-পৃজা নচরাচর পার্থিব লিজতেই করেন, ও কেহ কেহ 
বা বাণ-লিঙ্গের অর্চনা করিয়া থাকেন। যদিও লিজ-নির্্াণ 
বিষয়ে মৃত্তিকার পরিমাঁণ ও শ্বেত-রক্তাদি* বর্ণের বিশেষ- 

বিষয়ক বিধান আছে, কিন্তু এইক্ষণে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান 
হইয়া উঠে না। এই পৃজাতে ব্রাঙ্মণ অবধি শদ্রে পর্য্ত 
নকল বর্ণেরই অধিকার আছে, শিবের অর্চনা না করিলে 
অশেষ অনিমের উৎপত্তি হয়। 

% ঘ্ন্য নাড়া হব ছলিই ক্গিঘন | 

দীবন্ত বহবজানী ভ্যান অয" খু দ্দ্থির || 
| প্রাতোবিনী। 

বর্ষণে শুরুব্ণ, ক্ষত্রিয়তে রক্তাবর্দ। বৈশো লীতব্ এবং শূকর 
কু্বর্ম মৃত্তিকায় শিব-দি্গ নির্ঘাণ করিবে ইছাই প্রশত্ত বলিয়া 
উক্ত হইগ্লাছে! | 



লিঙ্গোপানা ও লিঙ্গায়ৎ। ১৫৭ 

. ঘিমাস্বলন্তু ইঈস়ি অব্যিল্ নষ্ট নিমজিনন্। 
নিষ্তানন্নঘর্ন ইজি নর স্ক' হিস্তি ঘানি || 
ঘালী না বত্যানী বাদি ঈনী না দহক্ী্হি। 
ক্মাহী বিশ্ব সুভ ঘ বিজ্বদন ধহালন। 

দন্বাহন্য নক্ঘাহি বিতী সাহ্য দৃজবন্। 
অন্যঘা নূনবন্ ্ম ঘিবদূলা হ্বিলা সি | 

প্রাণতোবিণী | 

পার্বধতি! দেবেশি ! যে গৃছে শিবের পুজা হর না তা বিষ্ঠাঁগর্তের 
তুল্য জানিবে | পরমেশ্বরি! শান্ত, বৈষ্ণব বা শৈবই হউক) অপ্ডে 
বিশ্বপত্র দ্বার শিব-লিঙ্গের পূজা করিয়া উহার নিকটে প্রার্থন 
পূর্বক অন্য দেবতার পুঁজ করিবে ৯*| শিব-পূজা ন1 করিলে, পূজার 
সামগ্রী সমুদয় মুত্রবৎ হয়। 

পূর্বকাঁলে লিঙ্গ-উপাঁদনা কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে 

বন্ধ ছিল না। এখানকার প্রায় অফীদশ' শত ক্রোশ 
পশ্চিমে ঘিশর দেশে অমীরিষ্ নামক প্রধান দেবের লিঙ্গ- 
পৃজা বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল। এই অনীরিস্ ও তদীয় 
ভার্ধ্যা আইসীদ্ দেবীর সহিত শিব ও শক্তির বিবিধ 
বিষয়ে এক্য দেখা যায়। ভগবতী যেমন বিশ্ব-রূপাঃ আই: 
সীস্ দেবীও সেইরূপ পৃথিবী-রূপা। তস্ত্রৌক্ত শ্তি-যন্ত 
যেমন ত্রিকোণান্কতি, নেইরূপ ভ্রিকোণ-্ত্র আইদীস 

্ * এন্ছলে ৈষব প্রভৃতি অপরাপর উপাঁমকের পাত শি 
দেখিতেছি । কিন্তু বি রদ! রী ও অন্য ন 

বির প্রফাখ করিয়া ধান |. 



১৫৮ ভাঁরতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদাঁয়। 

দেবীরও পরিচায়ক ছিল । শিব যেমন সংহ্থারকর্ত], অনী- 

রিস্ সেইরূপ প্রাণ-সংহাঁরক যম-স্বরূপ । শিবের বাঁছন রূষ 
যেমন পুজনীয়, অনীরিন্ দেবের এেপিস্ নামক বৃষও 
তীহার অংশ-স্বরূপ বলিয়া! পুজিত হুইত। 

এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে, বেকস্ দেব ভাঁরত- 
বর্ষ হইতে দ্রইটী বুষকে মিশর দেশে লইয় যান, তাহারই 
একটির নাম এপিস্্। শিব ও অসীরিস্ উভয় দেবতারই 
শিরোভূষণ সর্প । শিবের হস্তে যেমন ত্রিশূল, অপীরিস্ 
দেবের হস্তে মেইরূপ একটি দণ্ড দেখা যাঁয়। মিশর দেশের 
অসীরিস্দেবের অনেক পাঁষাণময় প্রতিমুর্তির সহিত শিব- 
পরিধান ব্যাত্-চর্মের প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

শ্রীযুক্ত উইল্কিন্স. সাঁছেবের কৃত প্রাচীন মিশর লোকের 
ইতিহান-নহকুত চিত্র-গ্রন্থের তেত্রিশ সংখ্যক চিত্রফলকে 
অনীরিস্ দেবের চর্ম-পরিধান-বিশিষ্ট চিত্রময় প্রতিরূপ 
বিদ্যমান আছে। তাহার একটি প্রিয় রক্ষ ছিল, তাহার পত্র 
শিব-প্রিয় বিল্-পত্রের মত ত্রিভাঁগে বিভক্ত। কাশী-ধাঁম 
যেমন মহাদেবের প্রধান তীর্থ, মেম্থিম্ নগর সেইরূপ অনী- 
রিস্ দেবের সর্বোপরি মাহাত্ব-ভুমি বলিয়া পরিগণিত 

ছিল। ছুপ্ধ দিয়া ষেমন শিবের অভিষেক করা হয়, 

ফিলিদ্বীপে অসীরিস্ দেবের পীঠস্থানে সেইরূপ প্রতিদিন 

৩৬০ পাত্র ছগ্ধ অর্পণ করা হইত। মহাঁদেবের সহিত 
অসীরিস দেবের বিভিন্ত্রতা এই যে, শিব শ্বেতবর্ণ, অসীরিস্ 

কৃষবর্ণ। কিন্তু মহাকাল নামক শিব- ্  বিশেষের 
কৃষ্ণবর্ণ লিখিত আছে । 



লিঙ্গোপাসনণ ও লিঙ্গায়ৎ। ১৫৯ 

নন্থান্ধা অজই ্যাহ্তিষ ছু অন । 
নিব্বন কৃহ্তব্বতাতী ব়্ালীমনুব্ধ নিগ্যু | 

তন্বসার | 

দেবীর দক্ষিণ ভাগে ধুজ-বর্ণ, বিকট-দর্শন। ভীষণ-বদন। দণ্ড ও 
খটাঙ্গ ধারী শিশু মহাকালের পুজা করিবে | 

ভারতবর্ষের শিব-লিঙ্গ-পুজার ন্যায় মিশর দেশে 

অনীরিম্ দেবের লিঙ্গ-পুজী অত্যন্ত প্রবল ছিল। এ বিনয়ের 
এইরূপ একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে যে, টাইফন্ 
নামক দেবতা মন্ত্রণা পূর্বক অনীরিস্কে নষ করিয়া! তাহার 

দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। এই অশুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়। 
তীহাঁর তায আইমীস্ দেবী সেই সমস্ত দেহ-খণ্ড সংগ্রহ 
পূর্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে খনন করিয়া! রাখেন । কিন্তু 

লিঙ্গ-দেশ পাইলেন না এই নিমিত্ত উহার প্রতিমূর্তি নির্মাণ 
করিয়া তাহার পুজা ও মহোৎমব প্রচলিত করেন। মিশর 
দেশের স্থানে স্থানে তও নামে এইরূপ 
একটি মুর্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । ইহা 
এ দেশীয় যৌনি-লিঙ্গের প্রতিরপ। ভার- 
তব্ষীয় শীক্ত্কারের। যেমন শিৰ-লিজকে 

শিবের সৃজন-শক্তির বিজ্ঞীপক বলিয়|] তও 

উল্লেখ করিয়াছেন, মিশর-দেশীয় ইতিহাঁসবিৎ পণ্ডিতের! 
অলীরিম, দেবের লিঙ্গ-পৃঁজার বিষয়েও অবিকল লেপ 
মীমাংলা করিয়া গিয়াছেন ৪। 

৯ টার্ক-লিখিত অনীরিস্ ও ও নাইসীদ্ দেবীর বৃতবান্ত ভক্ক রি 
উইল কি, মাছেব-কত প্রাচীন দিশর লোকের ইতিহাঁদ এই হু 
গ্রন্থের এই বিষয়ের প্রস্তাব দেখ |. 



ভি ভাঁরতবধীঁয় উপাঁনক-সম্প্রদায়। 

শ্রীযুক্ত বাঁন্স,কেনেডি এ দেশীয় শিব-লিঙ্গ উপাননার 
সহিত মিশর-দেশীয় লিঙ্গ-পৃজার ভুইটি বিষয়ে বিভিন্নত' 
লিখিয়াছেন % | তিনি বলেন, মিশর দেশের ন্যায় ভাঁরত- 

বর্ষে লিঙ্গ-মুর্তির গ্রাম-যাঁত্রা বা নগ্কর-যাঁত্রা গ্রচলিত নাই। 
তাহার একথাটি নিতান্ত অযুূলক। বাঙলা দেশে চৈত্র- 
উৎসবের সময়ে সন্্যাসীরা সমারোহ পূর্বক জলাশয় হইতে 
শিব-লিঙ্গকে পুজার স্থলে আনয়ন করে, পরে মস্তকে 

করিয়া গ্রামস্থ লোকের গৃছে গৃহে লইয়া! যায় ও তথায় 
স্থাপন পূর্ব্বক তাহাঁর অর্চনাদি করিয়া থাকে। চৈত্রমাসে 
নবদ্বীপে শিবের বিবাহ নামে এক রূপ মছোঁৎসব হয়, 
তাহাতে মহাদেব বাদ্যভাণ্ডাদি সহকারে যহাঁনমাঁরোহ 

পূর্বক ভগবতীর বাঁটীতে যাত্র! করেন, এবং বিবাহ-ত্রিয়া 
সম্পন্ন হইলে, তথা হইতে স্বীয় .মন্দিরে প্রত্যাগত হুইয়! থা- 

কেন। এই উপলক্ষে সাত আট ক্রোশি হইতে অনেক লোক 
নবদ্বীপে আগমন করে। উক্ত সাহেব আর এই এক কথ! 
কহেন যে অসীরিসের লিঙ্গ-পৃজার ন্যায় শিব-লিঙ্গের 
অর্চনায় মদ্যপানাদি প্রচলিত নাই । প্রকাশ্য-রূপে এরূপ 

ব্যবহার প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু বীর চারীরা অপ্রকাশ্য- 
ভাঁবে কুলাচারের অস্ধুষ্ঠান সহকারে শিব-লিজের অর্চন! 

করিয়| থাকেন। ষোঁগসারে এবিষয়ের প্রতিপোষক হৃস্প্ট 
প্রমাণও বিদ্যমান আছে। 

& 008 150060658 13656270865 3069 (19 096016 920 ৪0 ০৫ 

701806 90 1785900 0770১010607 0905, 



লিঙ্গোপাসন। ও লিঙ্গায়ত । ১১ 

নাহ্যক্ির্ ঝহাবাজ্ৰ' নীলিনা তীনব্যান । 
জীবিশ্বানা জব্বান্বাখ দস্মুনা ঘন্থুলিনন্ী ॥ 

শব্দকণ্পক্রম-ধ্ত বচন] 

যোঁশীদিথের যোগ-সাধনে, কৌপিকদিগের কুলাচারে এবং 
পশ্থীচারীদিগের শক্র-নিগ্রহে অর্থাৎ অভিচার-ক্রিয়ায় সর্বদা বাঁপ- 

লিঙ্গের আরাধন! করিবে । 

বাণ-লিঙ্গের স্তবেতেও এ বিষয়ের এ্রসঙ্গ গ্রাণ্ত হওয়। 

ঘাইতেছে। 

ছহিনান্থান্র বীণিনা বিনা সিযায ক্ম। 

স্বাধাজ্নানা দার হ্বাবাব্াহংলায ব্ব। 

স্বরাজ নাত অলীনাহাঅহ্যাত খ্ব। 

নঘরদানসবলন্মা হীনযাশ লীলল; || 

ৃ শবকপ্পত্রম-য়ত যোসার-বচন | 

তুশি যোগীদের' ত্রাণকর্তা, কুলাচীরীদের' প্রিয়, কুলস্ত্রীরত। 
কুলাচারে প্রবত্ত ও সাগর সারানিজাাজি নারায়ণ-ম্বয়প; 
তোমাকে বারগ্সার ন্ষক্কার করি: | 

আশ দেশেও দিক্গ-পৃজা অতিমাত্র প্রবল হইয়া 
ছিল। অনেক নগ্নরেরই প্রত্যেক পথে বহুত মন্দিরে লিজ- 
রতি ্রতিঠিত ছিল ৮ ব্যাপ 
সহকারে লিঙ্গোৎমব মপন্ব হুইভ। চারিয়। 
নামে বেকল্ দে দেবের সপ ॥ পা 
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১৬২ ভারতবধীঁয় উপাঁপক-সম্প্রদাঁয় 

করির্টী নৃত্য করিতঞ্চ, এবং এক একটি সুদীর্ঘ কাঠঠ-দণ্ডে 
চর্্-লিল্স বন্ধন করিয়! পথে পথে লইয়। যাইত 11 তাঁহার! 
এইরূপ স্তব করিত যে, “ছে বেকস্! আমর! তোমার 
গুণ কীর্তন করি, হেউল্নাসের আশ্রয়! তোমার গুগ-কীর্ভন 
সতী স্ত্রীলোকের শবণীয় নয় [1৮ 

এই বেকস্,দেবের পুত গ্রাষেপস্ নামক দেবতার বি- 
ষয়ে এই প্রকরণ-নত্বন্ধীয় যে লয়ুদায় কুৎসিত বত স্ত লিখিত 
আছে, তাহা স্বরণ করিলেও লজ্জা উপস্থিত হয়। তীঁহার 
প্রধান প্রধান মহোৎসব কেবল স্ত্রীলোক কর্তৃকই সম্পাদিত 

হইত । তাহারা গর্দত বলিদান ও মদ্যাদি বিবিধ উপচারে 

তীহ্ার অর্চনা করিয়। $ নৃত্য গীত বাদ্যাদি দ্বারা 

তাহাকে পরিতৃপ্ত করিত ধা। এখিনিয়স্ নামক একজন 

গ্রীক গ্রন্থকর্তা লিখেন? গ্রীকেরা বেকস্ দেবের ম্োৎসব- 

বিশেষে এক শত বিংশতি হস্ত দীর্ঘ একটি ময় লিঙ্গ-মুর্তি 
বছন করিয়। লইয়া যাইত । 

কি আশ্চধ্যের বিষয় ! যেরূপ নি অবয়বাদির 

প্রতিমূর্তি প্রকাশ অধুনা রাজ-শাসন দ্বারা বিশেষ রূপে 

* এদেশীয় চড়ক-পুজার ধুলগি-ক্রীড়ায় সন্্যামী এবং গম্থ 
অপরাপর লোকের! খাতে ধুন্রি, কর্ম, মী, চূর্ণ প্রভৃতি লেপন 

করিয়। গ্রামের যধ্যে নাঁনা কুৎসিত ব্যবছার করে! 

1 05০1০798837 88010% ০1, 275 
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$ অতএব অস্ত্রোক্ত বীরাচারের রণ ব্যবহার ইউরোপেও 

বাণ ছিল। 
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লিঙ্গোপ্ণনন! ও লিঙ্গায়ৎ। ১৬৩ 

নিষেধিত হইয়াছে, তাহার পুজা-পদ্ধতি এক সময়ে 
এত দূর ব্যাণ্ড হইয়াছিল! পূর্বতন অথুর1 অর্থাৎ 
এসীরিয়া এবং বাঁবিরুষ, অর্থাৎ বেবিলন দেশীয় লোকে 
তিন শত হস্ত দীর্য লিঙ্গ-মূর্তি নির্মাণ করিয়া তাহার 
পৃজাকরিত। বেবিলন্ দেশে যে সমস্ত পি্ভল-্লচিত পুরা- 
তন লিঙ্গ-মূর্তি দেখিতে পাঁওয়। গিয়াছে, তাহা 'ভারত- 
ব্ধীয় শিব-লিঙ্গ-মুর্তির অবিকল প্রতিরূপঞ্চ। রোমক জাতী- 
য়দের মধ্যেও এ উপাসনা প্রচলিত ছিলণ'| কোন কোন 
পুরারৃতবিৎ পণ্ডিত বহুতর প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে লিখিয়া 
গিয়াছেন, পুর্বে খ্বীফান্দের মধ্যেও একরূপ লিঙ্গ- 
পুজার প্রথা বিদ্যমান ছিল, এবং ইটালি দেশীয় রোমান্ 
কেথোলিকৃনামক সম্পদায়ে অদ্যাপি প্রচলিত থাকিতে 
পারে। 

1018 12861172971128 16110 018 ৩10 82010 1166--127191110, 1571886, 
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এই প্রাচীন ক্রিয়াটি ভিন্ন ভিন ব্য্ধি কর্তৃক ফেলিক্, আরোনিয়ান 
বা লৈস্ক উপাসনা বলিয়া বিবেচিত হইভে পারে | ইছার লুণ্ডাবশিউ 
কিয়দংশ অন্যাপি শ্ীকীন্-সপ্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই 
বিষয়ের বিচারা্খ একটি তন গদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ! আবশাক। আমি 
সাপ সি াাটীশশী 
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১৬৪ তাঁরতবর্ধীয় উপাসক-সন্গ্রদায়। 

কোন কোন অবক্তব্য ক্ছল হইতে এই নিষয়ের এ রূপ বিবরণ সংগ্রছ 

করিয়াছি এবং তাঁছার যে স্থলে যাছ। বক্তব্য সমস্ত লিখিয়! গিয়1 

হিন্দুদিগ্নের প্রচলিত লিঙ্গোপামনার নছিত ইহার সৌসাদৃশ্য প্রদ- 
শন করিয়াছি] 

মিশর দেশীয় প্রথমকার খ্বীষণানের! লিঙ্গ-মুর্তি-সদশ 
রা  তও নামক বস্তি ধারণ করিতেন। পূর্বতন 

হট অনেকানেক লমাধি-মন্দিরে সেই তও-মুর্তির 

গ্রতিরূপ অদ্যাপি অঙ্কিত আছে *। 

ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে শিব-লিঙ্গের উপাসনা 

অত্যন্ত গ্রচলিত। তথায় শ্বতন্ত একটি লিঙ্গোপাসক- 

সম্প,দায় বিদ্যমান আছে, তাহার নাম লিঙ্গায়ৎ লিঙ্গবস্ত 

ও জঙ্গম। এইরূপ লিখিত আছে যে, কিছুকাল পূর্বের ও 
বিশেষতঃ কল্যাণপত্তনের অধিপতি বিজল রাজার মময়ে 
এ অঞ্চলে জৈন ধর্থের লমধিক প্রাহুর্তাব হয়। ১১৬, খ্ব- 
উাবের পর বাঁসব নামে একটি ব্রাহ্ধণ-পুত্র এ ধর্থের 
নিবারণ ও শিবারাধনা! প্রগার উদ্দেশে উল্লিখিত 

জজম-সম্পদাশ্ি প্রবর্তিত করেন। মহারাষ দেশের 
শত্তর্ঘডি বেলগাম প্রদেশের মধ্যে ভাগোয়ান-আাম- 
নিবাসী একটি শৈৰ ব্রাহ্মণের বংশে তিনি জন্ম গ্রহণ 
করেন এবং এ সম্পদায় সংস্থাপন ও তৎসংক্রাস্ত নান! 
কাঁধ্য সাধন করিয়া ১১৬৮ খৃঁফীষে সৃত্যুসুখে পতিত হুন। 
বাসবপুরাণ নামে এক খানি পুরাণে তাঁহার চরিত্র-বর্ণনা 
আছে । জঙ্জমেরা মেই পুরাণ ও অন্য অন্য নাষ্পুদায়িক 

পপ "পপর পিস" চপ 
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'লিঙ্গোপানন। ও লিঙক্গায়ৎ। ১৩৫ 

গ্রন্থান্থলারে তাহাকে শিব-বাহন নন্দীর অবতাঁর বলিয়া 
বিশ্বাম করেন | 

এইরূপ লিখিত আছে যে, উপনয়নের সময়ে সুর্্ো- 
পাঁসনা করিতে হয় বলিয়া, বাসব বাল্যকালে যজ্ঞোপবীত 
গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমি 
শিব ভিন্ন অন্য গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিব ন1। পশ্চাৎ 

তিনি একটি অভিনব উপাঁসক-সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিতে 
প্রবৃত্ত হন। 

বাসব ছিন্দু ধর্মের অস্তর্থত অনেকাঁনেক বিষয় নিতান্ত 
্রাস্তি-মূলক জাঁনিয়া একবারে পরিত্যাগ করেন। স্তুর্ধ্য 

অগ্নি ও অন্য অন্য দেব দেবীর পুজা, জাতি-ভেদঃ মরণো- 
তর যোনি-জ্রমণ, ব্রাহ্মণের! ব্রক্ম-সম্তান ও শুদ্ধাতমা এই 
ছুইটি কথা, অভিসম্পাতের আশঙ্কা, প্রায় শ্চিত, তীর্থ-ভ্রমণ 
স্থান-বিশেষের মাহাত্ব্যঃ স্ীলোকদের অপ্রাধান্য ও অপ- 
টস্থৃতাঃ নিকট-সম্পর্কীয় কন্যার পাণিগ্রহণ-গ্রতিষেধ, 
গ্গাদি তীর্ঘ-জল সেবন, ব্রাক্ষণ-ভোঙ্বন ও উপবাস, শৌচা- 

শোচ, সুলক্ষণ, কুলক্ষগ, অস্ত্যেফটি-ক্রিয়ার অত্যাব- 
শক্যত এসমস্তই তিনি জ্রমীত্বক বলিয়া অগ্রাছ্য করেন। 

বাসব ক্ষুদে কষুপ্র লিঙ্গ-সূর্তি প্রস্তুত করিরা স্ত্রী পুরুষ 
উভয় জাতীয় শিক্ষ-গণের হতে ওগল- দেশে ধারণ করিতে 

* দক্ষিণাপথে ৃ িধ ধের ন্য লট নী ননী যা 
প্রসিদ্ধ আছে। 

শক গস ইনি লাজ না মা বদ, 
হি রির র 

' এট নি দির ন্ ০০ ৬. রর 

5 ্ ৩ কী এ চির রা 
1 পি &. | ছা টি? সি ৮ 
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উপদেশ দেন। তীছার মতে, গুরু, লিজ, জঙ্গম %& এই 
তিনটি মাত্র পরমেশ্বর-কলুত পবিত্র পদার্থ। & লিঙ্গ ব্যতি- 
রেকে ইহারা বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ এই দুইটি শৈব-চিহ্নও 
ব্যবহার করিয়। থাকে । 

এেই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই 
গুরুত্ব-পদ গ্রহণের অধিকার আছে। দীক্ষা-কালে 
গুরু শিষ্যের কর্ণ-কুহুরে মন্ত্রোপদেশ করেন এবং তাহার 
গল-দেশে কিন্ব। হস্তে লিজ-ম,র্ভি বান্ধিয়া দেন। গুরুর 

পক্ষে মদ্য মাংস ও তাম্বল ব্যবহার নিষিদ্ধ। 
বানৰ নিজ সম্প,দায়ের মধ্যে বিধবা-বিবাঁহু প্রচলিত 

করেন । এ বিষয়টি ভাল বটে, কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে অন্য 
একটি জঘন্য রীতি চলিয়া গিয়াছে । দক্ষিণাঁপথের দক্ষিণ- 
পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে উদ্বাহ-বিষয়ে একটি 
কুপ্রথা প্রচলিত আছে । তথায় বিবাছের পর স্ত্রী নিজ 

পতির সহিত সহবান না করিয়! স্বেচ্ছানুলারে অন্যান্য' 

পুরুষে অনুরক্ত হয়। সেই সেই অঞ্চলের জঙ্গমেরাও হিন্দু- 
ধর্ম অগ্রাহ্য করিবার উদ্দেশে এই কৌতুকাঁবহ দ্বণিত 
রীতির অন্থুকরণ করিয়াছে । 

বাঁসব নিজ লম্প.দায়ের মধ্যে শব-দাহ-প্রথ! পরিত্যাগ 
করিয়া শব-খননের গ্রথ1 প্রচলিত করিয়া দেন। সহ- 
মরণের রীতি অন্থুসারে বিধবাদিগ্নকে জীবিত দগ্ধ করি- 
বার নিয়ম ছিল, তিনি তাহার পরিবর্থে তাহাদিগকে 

জীবিত খনন করিবার প্রথা প্রবর্তিত ক. করেন। ৭ স্ 
পপ প০৮০ টি রর 

& ্রসম্রদারী লোক 



লিঙ্গোপানন! ও লিঙ্গায়ৎ। ১৩৭ 

এক্ষণে জঙ্গমেরা সর্বাংশে বাবের নিয়মানুসারে 

চলে না। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, তিনি তীর্থ-ভ্রমণ অনাব- 
শ্যক বলিয়৷ উপদেশ দেন, কিন্তু তীহার সম্পদায়ী লোকে 
শিবরাত্রি-ব্রত পাঁলন করে ও সচরাঁচর গ্শৈলে ও 
কালহস্তী গ্রভৃতি শৈব-তীর্থে যাত্রা! করিয় থাকে 

ইহারণ দক্ষিণাপথের কোন কোন শিব-মন্দিরের পুজাঁ- 
রীর পদে নিযুক্ত থাকে। অনেকে কেবল ভিক্ষা করিয়া 
জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে। কতক লোকে হস্তে ও পদে: 

ঘণ্টা বন্ধন করিয়া ভ্রমণ করে ; গৃহস্থ লোকে তাঁহার ধ্বনি 
শুনিয়া তাহাদিগকে নিজ গৃছে আহ্বান করেঃ অথব1 

পথের মধ্যে আপিয়াই ভিক্ষা দিয়! যাঁয়। আবার, স্থানে 
স্থানে ইহাদের মঠ বিদ্যমান আছে ? অনেকে তথায় পরি- 
চারক-ম্বরূপ অবস্থিতি করে। মঠ-স্বামীরা কতকগুলি 
শিষ্য রাখেন ও স্বভ্যু-কালে তাহার মধ্যে এক ব্যক্তিকে 
আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া যান। %* 

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম-স্থিত কর্ণট গ্রদেশে এই 
সম্পদায় ক্রমশ? প্র হত হই] মহারাজ, গুজরাট, 

তামিল ও তেলিগু দেশে বিস্তৃত হুইয়া পড়িয়াছে। 
ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ডে এ সম্পূদায়ের লোক অতি 
বিরল। কাশীর কেদারনাখের পার্ডারা জঙ্গম। তর 
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অন্তর্গত একটি স্থানে তাহাদের বান আছে বলিয়া সেই 
স্থানের নাম জঙ্গমবারী হইয়া গিয়াছে। 

তেলুণ্ড কনর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য ভাষায় ইহাদের 
অনেক এন্থ বিদ্যমান আছে। মেকিঞ্রী সাঁছেব এ অঞ্চল 
হুইতে যে সমব্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে বাঁস- 

বেশ্বর পুরাণ, পগ্ডিতারাধ্যচরিত্র বাশ্বন1 পুরাণ? চেস্ন- 

বাঁনব পুরাণ, প্রভুলিঙ্গলীলাঃ সরমুলীলাম্বতঃ বিরক্তরু 

কাব্য প্রভৃতি এ সম্পদায়ের অনেক পুস্তক প্রীপ্ত হওয়া 
যাঁয়। ভারতবর্ষের পশ্চিমোৌতর প্রদেশে দেশ-ভাষায় 

ইছাদের কোন গ্রন্থ পাঁওয়া যায় না। এ প্রদেশে ব্যাল- 
কত বেদান্তনুত্রের নীলক%-রচিত ভাঁষ্যই এই সম্প দায়ের 
একমাত্র প্রামাণিক গ্রস্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া 

থাকে । 

যাহারা! কপর্দকাদি দ্বারা ঙ্জীভূত বৃধ-বিশেষকে 
সঙ্গে লইর1 ভিক্ষা করিয়া! বেড়ায়, তাঁহাঁরাঁও অন্য এক 

গ্রকার জঙ্গম। এদেশের লোকে এ বূষকে বৈদ্যনাথের 
গরু বলিয়া থাঁকে । তাহাদের মধ্যে অনেকে বৈদ্যনাথ 
অঞ্চলে অবস্থির্তিকরে |: ও 

ি 

ভোপা। 
ইহাযা ভৈরবের উপাসক $ হার ্রতিদূ্তি রাখে ও 

অহরহ অর্চনা করিয়া থাকে । ইচ্ছার কেস ও শশা 
রাঁধেঃ ললাটে মিম্দুর ধাপ করে এবং কোমরে বড় বড় 
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ঘুঙ্কুর বাঁধিয়! ও কেছ কেহ পায়ে লোহার জিজির দিয় 
নৃত্য ও টৈরবের গুণ-কীর্ভন পূর্বক ভিক্ষা করিয়। 
বেড়ায় । 

ইহার! পশ্চিমোতর প্রদদেশেই অবস্থিতি করে, কখন 
কখন কলিকাতার মধ্যেও দুষ্ট হুইয়! থাকে। ইহাদের 
মধ্যে গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়ই আছে। 

দশনামী-ভাট। 
ইহারা দশনামীর অন্তর্গত নয়, কিন্তু তাঁহাদেরই 

নিকট ভিক্ষা করিয়! অর্থোপার্ঘবন করে। দশনামী ভিন্ন 
অন্যের দান গ্রহণ করে ন1। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, 
পুর্বেবে ইহার! সকলের নিকটেই ধন পরিগ্রহু করিত, 
পরে বেতাল ভাট নামে নি ভ টি টি তাহা রহিত 
হইয়া যাঁয়। র্ 

এদেশীয় ঘটকের যেমন কাছ ও ব্রাহ্মণের রংশ-পর- 
স্পরাদির বিবরণ রাঁখে, ইহারা সেই রূপ দশনামী সন্ন্যা- 
সীদের শিব্য-পরম্পরাদির রৃত্তাস্ত রাখিয়া থাকে ও প্রয়ো- 
জন হুইলে প্রকাশ করিয়া দেয়। ইছাই ইহাদের প্রধান 
বৃত্তি। ইহারা বসার! এক একলময়ে অভিরিক্ত পান 
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ইহার! শিব-ভক্ত বটে, কিন্তু মরম্বতীকে সমধিক 
মান্য করিয়া থাকে । অগ্রে তাঁহার অর্চনা করিয়া পশ্চাৎ 

শিব-পৃজা করে । 

চন্দ্র-ভ'বট। 
দশনামী ভাঁটের বিষয় লিখিতে থিয়া আর এক 

প্রকার ভণটের কথা স্মরণ হইল। তাঁহাদের নাম চত্দ্র-তাট। 
তাহারা ভিক্ষুক-বিশেষ বই আর কিছুই নয়ঃ তবে যখন 
কাণিপা প্রভৃতি ভিক্ষুকের বৃততাস্ত স্বতন্ত্র লেখা হইয়াছে, 
তখন এই ভটেদের প্রসঙ্গ করাও অসঙ্গত না হইতে পারে । 

ইহারাও শিব-ভক্ত ; উপস্থিত মভে শিব ও কালীর 

পুজা! দিয়া থাকে। ইহার! গৃহস্থ? কাঁশী জেলা, পাটনা 
জেল! প্রভৃতি পশ্চিযোত্বর অঞ্চলের নানা স্থানে বাস 
করিয়া থাকে। শীতকালে পরিবার সঙ্গে করিয়। ও গো, 
মেষ, ছাগল, বানর, কুকুর। গর্দভ এবং কেহ কেহ অশ্ব 

সমতিব্যাহারে লইয়া দেশ দেশাস্তর ভিক্ষায় গমন করে । 
এই রূপে বাছা কিছু উপার্জন করিতে পারে, তদ্দারা 
সংসার নির্বাহ করে। অনেকে গ্ুহে প্রত্যাগমন করিয়া 
কুষি-কার্ধ্যার্দিও করিয়া থাকে। 

ইহার] প্রবাসে শিয়া ষে দিন যে স্থানে অবস্থিতি করে, 
তথায় টোল অর্থাৎ কুটার গ্রস্ত করিবার মত লামত্রী 
সকল.সঙ্গে সঙ্গে রাখে । গরুগুলিতে উরব্য-জাত লইয় যায়, 
এবং কুকুরে রাত্রি-কালে চৌকি দেয়। ইহারা যখন তিস্ষায় 
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যায়, বাঁনর ও ছাগলকে লোকের নিকটে নৃত্যাঁদি করাইয়! 
ভিক্ষা গ্রহণ করে। ইহার! অতিশয় নিরুষ্ট লোঁক ; সচ- 

রাঁচর মদ্য মাংস ব্যবহার করিয়া থাকে । 
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শাক্ত। 

শক্তির অর্থাৎ শিব-ভার্য্যার উপাঁনকদের নাম শীত । 

তন্ত্র-শাস্ত্র এই সম্প্রদায়ের বিধি-নিষেধ-বিস্তারে পরিপূর্ণ । 
তন্ত্রোক্তি উপাঁসন! বৈদিক উপাসনার মত নয়। তান্ত্রিক 
উপাঁসকের! দেবতার প্রতিমূর্তি নিশ্মাণ করিয়া মন্ত্র বার! 

তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাপৃর্বক তাহাকে সজীব সাক্ষাৎ দেবতা- 
জ্ঞানে আহ্বান করেন,ও পাঁদ্য, অর্ধ্য, ানীয়, গন্ধ, নৈবেদ্য, 
পরিধেয় বস্তি প্রদান করেনঃ ও অধিকারি-বিশেষে 

মদ্য, মাংসাদি নিবেদন দ্বার! তাহার অর্চন1 করিয়া থাকেন। 

শক্তি অর্থাৎ কাঁলী তার প্রভৃতি শিব-শক্তিই 

শভ-সম্প্রদায়ের উপাস্য । কিন্তু নকলের ইউ-দেবত এক 

নয়; গুরু-শিষ্য-প্রণালীক্রমে বিশেষ বিশেষ দেবতা বিশেষ 

বিশেষ ব্যক্তির ই$-দেবতা বলিয়া উপদিষ্ট হুন। কেহ 
কালী, কেহ ব1 তাঁর! কেছ বা জগন্ধাত্রী, কেছ ব। অন্য 

দেবতার থাকেন। 

তান্ত্রিক উপাসনায় গুরু-শিষ্য-প্রণীলী একটি পরম 

প্রয়োজনীয় পবিত্র বিষয়। অতএব কিরূপ লোকে গুরু 

ও শিষ্য হইবার অধিকারী তাহা সকলের অবগত হওয় 

মন্দ নয়। 

অন্বাধ্বান্দূ নন্যানন: সুবীর া 

পিচ্ছিদা জ্। 
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ঘাঁহার মুখে মহাসন্ত্র শুনিতে £পাওয়। যায় ও শুনিয়া অভ্যাস 
কর] হয়, তিনি পরম গুক জানিবে | তিনি যাহা আজ্ঞা করেন 

তাঙাই সিদ্ধি-দায়ক | 

ঘন্দঘান্কাদতীহন্: বলঘাক্সাঘবিন্ বহা। 
ব্বনক্জী; ভ্তন্হহঃ স্বাক: জ্র্তীন: হ্যলহ্ঘল: | 
জিনল্িতে! ব্বন্সমাহী বাস্কাষা: ঘানালানব্ব: | 
ঘিললান্ক্থিন ভ্বষধ! অজন্নীঘহাঘব্া: | 

আম্মলী ক্থিজ্তাতী যব নিঘীতন | 

বিশ্বপীরতন্ত্র দ্বিতীয় পটল | 

যিনি সর্ব-শণন্্-প্রাঁয়ণ, নিপুণ, সর্ধব-শাস্জ্ মিউভাষী, সুন্দর। 
সর্বাবয়ব-সম্পর, কুলাচার-বিশিষী, সুদৃশ্য, জিতেন্দত্রিয়। সতাবাদী; 
যখা-লক্ষণাক্রাস্ত ব্রাঙ্গণ, শীস্ত, পিতৃ-মাঁভৃ-ছিতকারী, জর্বব-কর্- 
পরায়ণ, আশরমী এবং গার তাহাকেই গুক করিবে । 

অনীস্কি মুল বল ষ্ ঘিহ্বীস্থি বঁন্সজন্। | 

ঘা বন ঘা মানব হত তি 

| লব্জাজদ্মাল দহান্ দহন । 

অনীবীত্ালহার স্ব নবম মন্ বৃহ । 



১৭৪ তারতবধীয় উপাসক-সম্প্রদাঁয়। 

লাভ করা যায়, এই হেতু জ্ঞান সর্ধ্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ | অতএব যে 

গুক জ্ঞান-দাঁনে অশক্ত, উহাকে পরিত্যাশ্ন করিবে | ভ্রমর যেরূপ 
মধু-লোভে পুম্পে পুষ্পে ভমণ করেঃ শিষ্যে সেইরূপ জ্ঞান-লুবধ 
ছইয়! ভিন্ন ভিন্ন গুককে অবলম্বন করিবে | 

কিরূপ লোঁকে শিষ্য হইবার অধিকারী তাঁহাঁও 
লিখিত আছে। 

ঘিম্স; জ্্ীল: হ্যন্াম। ঘৃমাধীঘহাতধ্া£। 

জঅমীলন্: জু ঘীরুহন্ধননীমত: ॥ 

স্থিনমী মাঝানা লিল্সলাব্বিফ্ঘন্ধলান্িক্দ: | 

ব্ব্ন্বীলিহনীলক্কা দিল্কনাল্তত্ষিনীন্বন: | 
বাস্ন:ন্ধাতন্ত হত্যা হল: । 
হলান্ঘত্ব্যীদন: গ্িচ্সীলনলি লাদহ: ॥। 

, সারদাতিলক দ্বিতীয় পটল 

যেবাক্তি সদবংশ-জী'ত, শুদ্ব-চিত্ত, পুকযার্থ-পরায়ণঃ বেদ-পার রগ, 

নিপুণ, জিত-কাম, সর্ব প্রানীর নিত্য হিতৈষী, আস্তিক নাঁস্তিক- 
সম্পর্ক-বিবর্জিত ম্বপর্ষ্বে রত, ভক্তি পূর্বক পিতা মাতার 
হিভানুরক্ত, কায়,মন, বাকা ও ধন দ্বার] গুক-শুশ্রষাতে নিযুক্ত, 

সেই বাক্তি শিষা ছইবখর অধিকারী ; অন্য কেছ নয়। 

বন্তশিবান্তী: সন্ত; অস্ত্রাবান্ হাহ | 
ভ্ুন্ম: ব্যিংনানন্য ঈল্মান্জাতী জিনিল্ছিত: | 

'সাহ্বিজীনুত্বন্জিন্ব্যহী জন্য বব হষন। 
হবব্িহীনঈন্ মিচ্যব্জিনতীন্ ম্বজবৃন্যবী: | 

ই. ক্কুলমুলাবতারকম্পক্থত্র-ীকা। 
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যে ব্যক্তি শনদমাদি-যুক্ত, শ্রদ্ধাবান্, স্থিরাঁশয়। লোভ-রহিত 

স্থির-ম্বভাব, দুর-দশর্ঘ, জিতেক্তরিয়। আন্তিক, গুক মন্ত্র ও দেবতাঁতে 

দৃঢ-ভক্কতি-বিশিফ, সেই ব্যক্তি শিষ্য হইবার অধিকারী ; অন্য- 
রূপ শিষ্য গুৰর ক্লেশ-দায়ক। 

উক্তরূপ লক্ষণাত্রাস্ত দেখিয়া গুরু-শিষ্য-গ্রহণ কর 
যত হইয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রত্যুতঃ 
শাস্্রানুনারে যেরূপ লোকে গুরু ও শিষ্য হইবার নিতান্ত 

অনধিকাঁরী তাহাই অধিক ।'তাহা। না হইলেই বাঁ কি হয়? 
যথোক্ত লক্ষণ অনুন্ধান করিলে গুরু ও শিষ্যের পদ এক 

বারে লোপ পাইয়! যাঁয়। 

গুরুর শিষ্যের দীক্ষ।-কাঁলে তাহার ইউ-দেবতাঁর 

বিজ্ঞাপক স্বরূপ বীজ-মন্ত্র উপদেশ দেন। এ অসা- 

ধারণ মন্ত্রগুলি অতীব ওহ্য, এই নিমিত্ত তন্ত্রকারেরা তাহ। 
গৌঁপন রাখিবার উদ্দেশে কতকগুলি হুতন শব্দ ও অন্য 
কতকগুলি শবের নুতন অর্থ লৃ্টি করিয়াছেন । নেই সেই 
শবের মেইরূপ অর্থ তন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রে প্রাপ্ত 
হওয়া! যায় না| এ শ্ছলে তাছার ছুই চাদ উহ প্রদ- 

শন কর ইত! । 

দিবা 1 
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ভুবনেশ্বরীবীজ। 

নন্ধীঘীওব্লিনাকভীবান্নললাত্বন্দনান্। 

নকুলীশ শব্দে হ, অগ্নি শবে “রগ বামনেত্র শব্দে “ঈ' এব 

অর্ধ চন্দ্র শব্দে ৮7 এই সমুদয়ের উদ্ধার দ্বারা হী' এই মন্ত্রটি প্রাপ্ত 

হওয়া যায়। 

এই রূপে সমস্ত তান্ত্রিক দেবতার অতি ছূর্ববোধ 
গুহ্য মন্ত্র সযুদায় উত্ত হইয়াছে। এ স্থলে উদাহরণ স্বরূপ 
কতকগুলি লিখিত হইতেছে । যেমন লক্ষীবীজ “উ? | 

তাঁরাবীজ 'হ্ী স্ত্রী ই ফটও। হুর্গাবীন্গ ও হী দু দুর্খারৈ 
নমঃ? | বাশীশ্বরীবীজ “বদ বদ বাধাদিনী স্বাহা"। পারি- 

জাঁতসরন্বতীবীজ “ও” হাঁ হো ও" হ্থী' সরস্বত্যে নমঃ? | 
মহালন্ষীবীজ “ও এঁহা" শ্রী লী হেশাঁ জগত্প্রস্থত্যৈ 
নম2। শ্মশানকালিকাবীজ “এ হী শ্রী ক্রী' কাঁলিকে 

এ হী কী?। শ্যামাবীছ “ভীত্রো তরী হুঁহু 
হাঁ হী" দক্ষিনে কালিকে ক্রী ক্রী' ক্র" হ হ্হী হ্রী 

স্বাহা”। তদ্রকালীবীজ “ছে। কালি মহাকালি কিলি কিলি 

ফট. ম্বাহাঁ। মহাকালীবীজ “ও ফে ফেঁক্রো ক্র? 
পশ্যন গৃহাণ হু” খট, স্বাহা+। ত্রিপুরাবীজ “হনটৈ' 'হলক- 

লরী” “হসরোঃ?। নিত্যাভৈরবীবীজ 'হলকলরউৈ? “হুন- 
কলরডীং) “হনকলরডো”। রুদ্রতৈরবীবীজ “হমখকরে? 
*হুনকলরী” “হসৌ??। উচ্ছিষ্টচাগ্ডাঁলিনীবীজ 'উচ্ছি্টচাণ্ডা- 
লিনী নুমুগী দেবী মহ্থাপিশাচিনী হী' ৪ ঠ৫ ই? 1 চিটা- 
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দেবতার বীজ “ও চিটি চিটি চাগ্ডালি মহাঁচাগ্ডালি অমুকং 
মে বশমানয় স্বাহা? । ূ্ 

বিশেষ বিশেষ দেবতাঁর যেমন বিশেষ বিশেষ বীজ 
লিখিত আছে, সেই রূপ ক্রিয়া-বিশেষে এরূপ নানাবিধ 
ভয়ানক মন্ত্র উক্ত হইয়াছে ঠ যেমন পূর্ণাভিষে কে 
বযস্তকুন্থমাদির *শুদ্ধি-ন্ত্র “প্ং মু, মু শ্ স্বাহা? 
মদ্যের গ্রতি ব্রঙ্ষশীপ- বিমোচন ও ৰা বশ ঝু. 

বৈ বৌ বঃ” * মদ্যের প্রতি শুক্রশীপ-বিমোচন-মন্থ 

£ও' শ।শী শু শৈ শৌ শঃ”, মদ্যের প্রতি কৃষ্ণ- 
শাপ-বিমোচন-মন্ত্র “ক আৰ ক্রাক্রী ভ্রু করে ক্রৌঁ 

ক্রু? ইত্যাদি। 

তন্ত্রের মধ্যে সমুদয় দেবতাঁর বীজ বিস্তারিত-রূপে 
লিখিত আছে, কিন্তু এ দেশীয় শীক্ত-সম্প্রদায়ীদের অধি- 

কাংশেই জগদ্ধাত্রী-মন্ত্রে উপদিষউট ছন। আর ভারা। অন্র- 
রণ ত্রিপুরা, এবং ভুঁবনেশ্বরী-মন্তর্ে কতক লোকে 

%* কোন কোন গুপ্ত বিষয় বিজ্ঞাপনার্থ তন্ত্রে কতকগুলি 
নাঞ্কেতিক শব্দ ব্যবন্থত হইয়াছে | পশ্চা কয়েকটি লিখিত 

হইতেছে, ্যন্ত,কুম্ুম তাছারই একটি | 
শন. অর্থ. ৃ 

খপু্প .:.. রজন্বল। স্ত্রীলোকের রজ | 

রা রে রা | এ শ্রধম রজ 17. 



১৭৮ ভাঁরতবধীয় উপাপক-সম্প্রদাঁয় | 

দীক্ষিত হয়। এক এক দেবতার বিবিধ প্রকার বীজ, তন্ম- 

ধ্যেঅধিক লোকে একাক্ষর মন্দ্রেই উপদিষ্ট হইয়া! থাকে । 

পশ্বীচারী ও বীরাচারা। 
শক্তি-উপাঁনসকের! পশুভাব ও বীরভাব ক্রমে দুইটি 

প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত ; পশ্বাচারী ও বীরাচারী । পশু- 
ভাব ও পশ্বাচারের সহিত বীরভাব ও বীরাচারের বিশেষ 

এই যে, বীরভাবে ও বীরাচারে মদ্য-মাংসের ব্যবহার 
আছে, পশুভাবে ও পশ্বাচারে তাহা নিষিদ্ধ। * 

কুলার্ণবে এ হুই প্রধান আচারকে বিভাগ করিয়। 

সত প্রকার আচার নিষ্পন্ন করা হুইয়াছে। 

বজতস্থীন্নলা ইহা বহ্ম্তী যা লন্বন্। 

বত্যানাতৃদ্ব্ন রন ঘনা হি যন্ন্ললব্ | 
কন্সিব্যাত্ন্ম্ন নাম বালান্ সিত্বান্লন্বব্মলল্। 
বিস্তান্নাত্ন্লন জীব জীতান্ ঘহলব ল স্ষি। 

| কু্গার্ণব পঞ্চম খণ্ড । 

সর্বাপেক্ষা! বেদাচার *% উত্তম, খবেদাচার অপেক্ষা বৈষ্বাচার 

উত্তম, বৈষ্ণবাচাঁর অপেক্ষা! শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার অপেক্ষা 
দক্ষিণাচার উত্তম দফ্িগাচার অপেক্ষা বামাচার উত্তম+ বামাচার 

অপেক্ষ নিদ্ধান্তাচার উত্তম, সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাচার উত্তম, 
কোৌগাচারের পর আর রি ॥ 

পাপ - পপ শী টস ০০০০ ্ি ্্০৯ ০  উ?০ কাউ  ্া শ 

* বেদাচার বে এখানে বৈদিক টার অনুষ্ঠান নয়? ড্র 

আচাঁর-বিশেষ বেদাচার বলিয়। উক্ত হইয়াছে। 



পশ্বাচারী ও বীরাচারী। ১৭৯ 

গ্েই নকল আচার কিরূপ, তন্ত্রে তাহা সবিশেষ 
লিখিত আছে ক্রমশ' বিবরণ কর! যাইতেছে | 

বৈষ্বাচাঁর। | 

বাহন ববহা নিঅলনন্দহ: 

| নুন নন্ব্মঘাব্াদ নহান্তিক্' বৰ জ্জাহবিন্।॥ 

সিনা নিন্হান্থব জীতিক্ৰ ববমাবনীজনন, | 

হালী নান্রাম্ম অনন্ত ব্ম.ঘন জহান্ন | 
নিত্যাতন্ত্র প্রথম পটল । 

বেদাঁচারের ব্যবস্থানুসারে সর্ধদ নিয়মিত কার্য করিতে তৎপর 

থাকিবে | কদাচ মৈথুন ও তৎসংক্রান্ত কথার জন্পনাও করিবে না। 

হিৎসা। নিন্দা, কুটিলত, মাংস-ভোৌজন, রাত্রিতে মীল। ও যন্্র- 

স্পর্শ এই সমুদয় পরিত্যাগ করিবে। 

শৈবাঁচার। 
বিহবাত্বাহনবাষ ঘর ঘা আ্বনব্যিনব | 
নবি নক্বাইঘি ঈনন্থা দগ্াননম। 

নিত্যাতন্ত্র প্রথম পটল | 

নাও হানি হু দাবি । 
গান সত্ব জন্মায় ঘুহ' নলা ভনানলি:। 

আনম্ছনাঘমন্হানী: দুসইহ্ম ঘান্ধ?। 

ূ বনবন্বাতান্ম জ খ্যালা স্থাইঘ, ঘত্বনি: || | 

বড অনল বাট মেনর: সহি 

ৃ  মিত্যাতস্ত্র। ৮. 

অর্াগি এদাচাহ পকাশ কি অবধ কর।, সা 



১১০ তারতব্ধীয় উপালক-সশ্রদায় | 

বেদাচারের নিয়মানুমারে শৈব ও শক্ত্যাচারের ব্যবস্থা করা 

হইয়াছে | মহাছদবি ! শাক্তের বিশেষ এই যে) তাহাতে পশু-হত্যার 

বিধান আছে। 

দক্ষিণাচার | 

বথান্বাবজনখান দূজবিন্ দবম্তীন। 
ঘন নিজবাঁ হালা জদব্মননমনল্মধী: ॥ 

নিত্যাতন্ত্র প্রথম পটল। 
বেদাচারের নিয়মানুসারে ভখবতীর পুজা করিবে এবং রাত্রি" . 

যোগে বিজরা গ্রহণ করিয়। তদ্শত-চি্তে যন্ত্র জপ করিবে। 

বামাচার। 

দক্বনগ ব্ন্তম্ম্থ ঘূজবনূ্ ্ জুবথীমিনান,। 
নান্ান্াবীনবন্দল নালা ভৃলা অজ দহাল,।॥ 

আচারভেদতন্ত্র। 

কুলক্ত্রীর পুঁজ করিবে ; তাহাতে মদ্য-মাংসাদি পঞ্চতত্ব * ও 

খপুক্প পঁৰাবহাঁর করিতে হইবে | ইছ! হইলে বামাচাঁর হুইবে। 
বামা-ম্বরূপা হইয়া প্রমা শক্তির পুজা করিবে। 

দিদ্ধান্তাচার | 

ঘত্বায্ত্ব নঈন্ হ্যত্ব' হাঘনাহ্ন দাজনি। 

হনহ্ত ঈরিনাছি বিত্বান্নান্বাবন্তপ্বত্থন ॥ 
".... নিত্যাতস্ত্র প্রথম পটল। 

পার্বতি ! শুদ্ধ [কি অশুদ্ধ সকল দ্রেব্যই শোধন দ্বারা! শুদ্ধ হইয়া 

খাকে। মহেশানি দিদ্ধান্তাচারের এই লক্ষণ | 
৭৮০ শী পপ শপ পল পপর সটপপ 

৯ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুগ্রা মৈথন এই পাঁচকে পচ বলে ৰা 
কিছু পরেই এ বিষয় লিখিত হইবে ্  
পু ১বন পৃষ্ঠা দেখ। 



পশ্বাচারী ও বীরাঁচারী । ১৮১ 

ক্দুজাহনীনিল্ল' লঘা নিচ্যৃদবীহিনা। 
 লল্ঈ' লূজ্াহিক বল' অধান্বামল ভ্দীন্মলন্ || 
নিঘিবন্ দিঅনি লবরমা ব জ ত্ব দব দন 

সময়াচারতগ্ত্র দ্বিতীয় পটল | 

যে ব্যক্তি অহরহ দেব-পৃজীয় অনুরক্ত থাকিয়া এবং দিব-ভাে 
বিষ্ষ-পরায়ণ হইয়া রাঁত্রিককালে 'সাধ্যান্থসারে ও ভক্তি-সহুকারে যথা- 
বিধি মদ্যাদি দান ও সেবন করে, সেই সিদ্ধান্তাচীরী সমস্ত ফল 

প্রাপ্ত হইয়া খাকে। 

-. কৌলাচায়। ূ 

কৌলাচারেব্র কোন নিয়ম নাই। স্থানাস্থান, কালা- 
কাঁল, ও কর্ধাকর্থের কিছুমাত্র বিচার নাই। 

কিন্ধারনিতলীলাদ্ি নিহ্যাহিনিতনীন ন্ব। 

লির্পীনান্বি ইঈছি লন্তালন্সব্ বাধন || 
সবনিন মিাক্্বিন. বত: স্বব্িন, মূনদিয্ান্্রল, | 

নালাইঘ্ববা: জীঘা: বিব্ববন্ি নন্বীননী। 
হল ন্বনুলঃনিজ' তন ঘলী লহা গিঅ। 
সমগ্াল অনল ইবি নমর জ্বান্তন নখ্থ।। 

মী রো নরর দহিীন্িন:। ॥. 

. ৃ  নিতযত্ তীর পটল। 

ফাম-সাধনে ক ও. কানে রি দি নাই ) তিথি ও ন্্াদিরও ; 
নি মাই, | কোনু স্থানে শিউ, কুত্বাপি অর, কোখাও বা ভুত" পৃ. 
শীচ-ুন্য এষ প্রক নানা বেশং ধারী কোন সমুদায় পৃথিবী 
করেন? তরিক্বে! নু কদম, ওচন্দনে এবং পু ও শক্ততে 



২৮২ ভাঁরতবর্ধীয় উপামক-সন্প্রদায় । 

নাই, আর দেবি!শ্মশীন ও গৃছে এবং কাঞ্চন ও তৃণে যাহার প্রভেদ- 

বোঁধ নাই, সেই ব্যক্তি কোল বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে | 

পূর্বেই উল্লেখ কর] গিয়াছে, বীরাচারীদের সহিত 
পশ্বাচারীদের বিশেষ এই যে, কীরাচারে মদ্য-মাধসের 

ব্যবহার আছে, পশ্বাচারে তাহা।নিষিদ্ধ। কিন্তু উভয় 
আচাঁরেই পশু-বলির বিধান আঁছেঞ%ছ। ফলতঃ পশু-বলি- 
দান, তন্ত্রোক্ত শক্তি-উপাসনার একটি প্রধান অঙ্গ । তদ- 

মুলারে গো ব্যাস মনুষ্য প্রভৃতি কোন জীবই পশ্ু-বলির 
অযোগ্য নয়া 

* সস্িক্য; জক্জদা গ্বান্তা লনজ্া নর্মনিঘা জ্বলা; | 

নন্থিঘীলীছিন্ধা নানস্ভালীনক্ল স্ব স্মুক্জহ; || 

ত্বভৃবস্থ জঙ্ব্যাবস্থ বীমিলা ব্বহলসী কৰি; | 

যার লন্ব লবব্বন ব্বশালক্নিহল্নঘা | : 

অব্তিজধাীহদাতীনাঁ বত: দহিজীবিনা: 
নব্বিসি; ব্বাম্মন হরি বিলি: ব্বাম্ঘর কিনল, ॥ 

কালিক। পুরাণ | 

পক্ষী, কচ্ছপ, কুন্তীর, মৎসা'নয় প্রকার মূ, মহিষ, গোধিক, 
গো, ছাখ নকুল» শুকর, গগ্ডার, কষ্ণমারঃ নরভ, সিংহ; ব্যাস্ত, মনুষা, 

স্বীয় শরীরের রন্তু এই সমুদায় বন্ত, চণ্ডকা-ভৈরবাদির বলি। বলি 
ছারা মুক্তি-সাধন হয়, এবং বলি দ্বারা ন্্- সাধন হয় | 

০১০ তিশা ত১ পিন পিপাত ৬ ৮৯৯৯৮৯ বাপ পপ - আ৭৯ পপা- দ ট 

% বলি দুই প্রকার, রাজসিক ও সাত্বিক | মাংস-রক্তাঁদি- বিশিষ্ট 
বলিকে রাজসিক আর মুদ্গ+ পায়স, মুত, মধু ও শর্করা-যুক্ত রন্তু” 
'মাংনাদি-বর্জিত বলিকে সাত্তিক দি বলে ! | 

০৪১০৪ ঘংক্কাহিনভ্তিল: । 
| | সমযাগারজন্ত। ॥ 

রক্তমাংসাদি-বর্জিত বলি নাত্বিক বলি বলিয়া উক্ত হইয়াছে | 



'পশ্বাচারী ও বীরাচারী। ১৮৩ 

কালিকাঁদি পুরাঁণে ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থে দেবা 
দির উদ্দেশে প্রাণ্ণি-বধের নবিশেষ ব্যবস্থা আছে বটে, 

কিন্তু কোন কোন শাস্ত্বে ইহা নরক-নাধন বলিয়া উক্ত 
হুইয়াছে।, 

নক যিন জ্ধ্খ ন্লি লালন্বা জীব্রঘাননন.। 
ানতন্ধীতি নিত ঈনাঁ নাকীল ববস্ত:॥ , 

পদ্ম পুরাণ | 

পার্বতী কহিলেন, শিব! যে সমস্ত তাঁমস-গুণাঁবল্বী ব্যক্তি 

আমাঁর নিমিতে জীব-হত/1 করেঃ কোটিকপ্প পর্যন্ত তাঁহাদের নর ক- 

বাস হয় তাহার সংশয় নাই। | 

তদহৃভা নব স্বন্না জন্থী অন্গী ভনিন্গত্রী। 
তনব্ননান্নী জীনানা বব না লহ লিন ॥ 

পদ্ম পুরাণ 
পশু-বলির উপদেষ্টা, হস্ত, কর্তী ও ধারণ-কর্তা। এবং পশু - 

বিক্রেতা ও উৎসর্গ-কর্তা এই সকলেরই নরক-বাঁস হয় | 
দক্ষিণাচারী। | 

যদিও তন্দ্রে উল্লিখিত সাঁত প্রকার আচারের লক্ষণ 

ও ব্যবস্থা নিরূপিত আছে, কিন্তু শাক্তদিগের সচরাচর 

ছইটি মাত্র জশ্প্রদীয় দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় 
দক্ষিণাচারী ও বামাচারী।, যাহারা প্রকাশ্য ভাবে বেদা- 

চারের নিয়মক্রমে ভ্বতীর রচনা করেন ও ও বামাচারী- 

্ ১৮০ পৃষ্ঠা দেখ। ॥ 
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বটে, কিন্তু ইতি পূর্বের পশ্বীচারের বিষয় যেরূপ লিখিত 
হইয়াছে, তদনুনারে ইচ্ছা ভ্রমে অপ্প বা বহু সংখ্যক 
বলিদাম *% করিয়া থাকেন। কাশীনাথ-প্রণাত দক্ষিণা- 
চারতন্ত্রাজে তীহাদের কর্তব্যাকর্তব্যের সবিশেষ বিবরণ 

আছে। 

হছ্িয্থান্বাহলন্মার' বন্ধ ননুত্বৰ হিন্ধনূ। 
দক্ষিণাচণরতন্ত্রাজ | 

দক্ষিণাচারতস্ত্বে যে ক্রিয়া-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহ। বিশুদ্ধ 

ও বেদ-পম্মত। 

বামাচারী। 

মদ্যাদি দান ও মেবন বাঁমাঁচারীদের অবশ্য- 

কর্তব্য 1; তাহা না করিলে কোন প্রকারে সিদ্বি-লীভ 

হয় না। | 

নত্র' লান্ব নন স্স্থ স্বর নঘুলমৰ ্ব। 

নব্দাবদ্ন্ত্বীৰ লন্কাদানজনাঘলমূ | 
র শ্যামারহস্য | 

 মদা, মাংস, মৎস, মুদ্রা | মৈথুন এই পঞ্চ মকারে মহাপাতক 
বিনাশ করে| 

০:5223552222558 

*ইতি পূর্ব রাঁজনিক ও সাঁত্বিক এই ছুই প্রকার বলির বিষয় 

লিখিত 'হয়াছে। তশ্বধ্যে রক্ত-মাংসাদি-বর্জিত সাত্বিক বলি দেও" 

য়াই দক্ষিণাচাঁরতন্তেক্র মতে ব্রাহ্মণের পক্ষে বিষেয় | 

শ" ১৮০ পৃষ্ঠা দেখ | | 

লেকে মদের সহিত যে উপকরণ-নামগ্ী ভক্ষণ করিয়! থাকে। 

তাহার নাম মুদ্রা | 
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দিবসে এরূপ ব্যবহার করিলে উপহাসের আঁষ্পদ 
হইতে হয়, এ নিমিস্ত রাত্রি-যোগে তাহার অনুষ্ঠান করি- 
বার আদেশ আছে এবং তাহ! গৌঁঠান রাঁখিবার উদ্দেশে 
কোঁলদিগকে কপট, ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেওয়! 
হুইয়াছে। 

বালী স্বন্দিতাঁ জুঙ্থান্ হি ত্থাস্ব হিকীন্। 
কিম্বাহালী জন্ কর্মী বনী তীন্গমীহুন: ॥ 

নিকত্তর তন্ত্র, প্রথম পটল । 

রাত্রি-যোগে কুলক্তিয়া " এবং দিবাভাগে বৈদিক ক্রিয়। 
করিবে। এইকপ ভিন্ন ভিন্ন যোগ করিয়া যোগী ব্যক্তি দিবারাত্ 
দেবীর অঙ্টন! করিবে। 

অন্ন:যালা বন্থি:মিবা; অলাতা বত্যবা ললা:। 
লানাক্দ্তা: জীবা হিদ্বহন্নি অন্বীলবী % || , 

শ্যামারহম্য | 

্ট কানীনাধতর্ক ঞ্চানন-প্রণীত শ্যামাসন্তোষণ গ্রন্থে ছুই 
প্রকার গুহস্থ অবধূতের বিষয় লিখিত আছে; অব্যক্ত ও ব্যক্ত । 
তম্মধ্য অব্যক্তাবধূতের লক্ষণ উল্লিখিত শ্যামারহম্যের মতই লি- 
খিত আছে, আর বাক্ত চিরিসিনা লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত ছই- 
য়াছে ; যথা। | 

আন্ীওমঙ্সীতি খানদীমি হরি ফ্তহা হযহাতরাক্কে: 1 

ভিন বীনা: মি ১১ বিরাজ ॥ 

ৃহস্থাবধূত হুংকার ; ব্যক্ত আর অব্যক্ত। তন্মধ্যে ব্যক্ত 
অবধূত হর্ষ-যুক্ত, এক্ত বন্ত্রে আবৃত, লঙগাটে সিশ্ুর-যুক্, রদ 
শিবন্বরণ, ছি মালা-বিশিউ ও রগ মাহিগী হি. 

২৪ ৃ র্. 
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অন্তরে শাক্ত, বাঁছিরে শৈব, সম্ভা-মধ্যে বৈষ্ণব এইরূপ নাঁনা- 
বেশধারী কোল সমুদায় ভূমগুলে বিচরণ করিয় থাকেন। 

পূজা ছুই প্রকার $ বাহ্য পুজা এবং অন্তর্যাগ্ন। গন্ধ, 
পুষ্প, ভক্ষ্য, পানীয় প্রদানাদি দ্বার! যে পুজ। হয়, তাহাই 
বাহ্য পুজা, এবং চিতরূপ পুষ্প প্রাণরূপ ধুপ, তেজোরূপ 
দীপ, বায়ুরূপ চামর প্রভৃতি কম্পিত উপচারাদি দ্বার! যে 

আস্তরিক সাঁধন, তাঁহার নাম অস্তর্ধাগ । ষট্চক্রভেদ এই 
অন্তধাগের প্রধান অঙ্গ । 

তন্ত্রে চক্রের বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, পশ্চাৎ 
লিখিত হইতেছে । মেরুদণ্ডের ছুই দিকে ইড়া ও পিঙ্গল 
নামে দুইটি নাড়ী আছে। এ ইড়াঁর দক্ষিণে এবং পিঙ্গ- 
লার বামভাগে স্ুনুন্না নাঁড়ী মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হুইয়া 
রাহিয়াছে। এই স্ুনুম্না নাড়ীর মধ্যে বজ্জাখ্যা নাড়ী ও 
তাহার অত্যন্তরে চিত্রিণী নামে একটি নাড়ী অবস্থিত 
আছে । শরীরের মধ্যে স্থান-বিশেষে জুমা নাড়ীতে গ্রাথিত 

সাতটি পদ্ব কপ্পন| কর! হইয়াছে; আধার, স্বাধি- 
ষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ আজ্ঞা ও সহত্র-দল। 

আঁধার-পদ্ম পায়ু-দেশের কিছু উর্ধে সুম্ু্না নাড়ীতে 

সংলগ্ন। তাহার চারিটি দল? সেই চারি দলে বং শং 
বং লং এই চারিটি বর্ম আছে। এই পদ্মের মধ্যে ধরাচক্ত 
নামে একটি চতুষ্ষোণ চক্র আছে, তাহার আট দিকে 
আটটি শৃল। মধ্যস্থলে পৃথিবীবীজ লং এবং কর্ণিকা- 
মধ্যে একটি ত্রিকোণ বস্তু চিন্কিত রহিয়াছে । এই পঙ্েন্ 
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মধ্যে লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থিতি করেন, এবং তীহার 

অশ্ত-নির্গমন-স্থানে মুখ লগ্ন করিয়া! সর্পরূপা কুগুলিনী- 
শক্তি বান করিয়া থাকেন; স্বাধিষ্ঠান পদ্ম লিঙ্গ-যুলে 
অবস্থিত। তাঁহার ছয়টি দল; সেই ছক্লটি দলে বং ভং 
২ যং রং লং এই ছয়টি বর্ণ আছে। এ পদ্ধ্ের মধ্য- 

স্থলে গোৌলারুতি বরুণ-মণল ও নেই মণ্ডলের মধ্যে অর্দ- 
চক্র; তাহাতে বং এই বর্ণ অঙ্কিত আছে। এ পদ্বের 
মধ্যে বারুণী শক্তি স্থিতি করেন । মণিপুর পদ্ম নাভি- 

মুলে অধিষ্ঠিত। তাহার দশটি দল 7 সেই দশ দলে ডং 
ঢং গং তং থং দংধং নং পীং কং এই দশটি বর্ণ লিখিত 
আছে। এ পদ্মের মধ্যস্থলে ত্রিকোণ অগ্নি-মগুল। সেই 
ত্রিকোণের তিন পার্থ স্বস্তিকাকর তিনটি ভূপুর এবং 
মধ্যস্থলে রং এই বর্ণটি চিন্কিত রহিয়াছে । এই পদ্ঘের 
মধ্যে লাকিনী শক্তি অবস্থিতি করেন । অনাহছত নামক পদ্ধ 

হৃদয়ে অবস্থিত। তাহার দ্বাদশটি দল; নেই দ্বাদশ দলে 
কং খং গং ঘং উং চং ছং জং ঝং ঞ টং ঠৎ এই দ্বাদশটি 

বর্ণ অঙ্কিত আছে । মেইপদ্ধের মধ্যে ছয় কোণ বিশিষ বাসু- 
মণ্ডল এবং তন্মধ্যে যং বীজ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই পদ্দে 
শিব ও কাঁকিনী শক্তি ৰাঁস করেন। বিশুদ্ধ নামক পদ্ঘ 

ক%ঠ-দেশে অবস্থিত। উহার যোড়শ দল $ সেই যোড়শ দলে 
অং *আং রি সং ্ উকি সং ৯ং ৯ এেঘ রং ওৎ. ও টা 

ম্যসথলে গোলাকার চজমগুল, এবং সা নু রে 
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গোঁলারুতি নভোমণ্ডল ও হং বীজ বর্তমান আছে। সেই 
পছ্ে শাকিনী শক্তি অধিবাঁন করেন। জ্র-মধ্যে আজ্ঞা 

নামক দ্বিদল পদ্ম, তাহার দুই দলে হং ক্ষং এই ছুই বর্ণ, 
তাহার মধ্যস্থলে ত্রিকোণারুতি শক্তি ও নেই শক্তির 
মধ্যে শিব অবস্থিতি করেন। এই পদ্দে হাকিনী শক্তি 
বাস করিয়া থাকেন। ইহার কিছু উর্ধে প্রণবাকৃতি পর- 

মাত্বা আছেন। তাহার উপরিভাগে চন্দ্রবিন্দু, তছপরি 

শ্থিনী নাড়ী, এবং সর্বোপরি সহঅ-দল পছ্ঘ। তাহার 

পর্চাশৎ দলে অকারাদি ক্ষকার পধ্যস্ত নবিন্দ্ু পঞ্চাশৎ বর্ণ 
আছে । এই পছেের মধ্যে গোঁলাকুতি চক্দ্র-মণ্ডল, তন্মধ্যে 

ত্রিকোণ যন্ত্র? এব সর্ব-মধ্যে শিব-স্থানে পরম শিব অব- 

স্থিতি করেন। ৃ 
এইরূপ লিখিত আছে যে, সাঁধকে নিজ গুরুর উপ- 

দেশানুলারে শরীরস্থ বায়ুর যোগে অগ্নির গতি দ্বারা 
কুগুলিনী শক্তিকে উদ্বেজিত করিবে ।, পরে হই, এই বীজ 

উচ্চারণ পুর্বক ীহাকে চেতন করিয়া চিত্রিণী নাঁড়ীর 

মধ্যগত পথ দিয়! মুলাধার অবধি আজ্ঞ! পর্যন্ত ছয় 

পদকে এবং মূলাধার, অনাহত' আজ্ঞ! এই তিন পদ্দে 
অবস্থিত তিন শিবকে ভেদ করিবে । অনন্তর কুগুলিনীকে 

অহআ-দল কমলে স্থাপন করিয়! তত্র-স্থিত পরম শিবের 
সহিত সংযুক্তকরিরে । তাহার পর উভয়ের সহযোগ দ্বার! 

মে পরমাযৃত গলিত হইবে, তাহা পান করিয়া এ পূর্বোক্ত 
কুল-পথ দ্বার! কুগুলিনীকে মুলাধার পদ্ে আনয়ন করিবে। 



পশ্বাচারী ও বীরাচারী। ১৮৯ 

এইরূপ অন্তর্ধাগ-নাঁধনে প্রবৃত্ত যে সমস্ত বীরা- 
চাঁরী ব্যক্তি মদ্য-মাংসাদি দ্বারা ভগবতীর অর্চনা করে, 

কুলতন্ত্রের মতে তাহারাই তীহার প্রিয় সাধক । 

নঘান্নতীনলিস্ভা ব ঈ দিঘা হি নাদহ। 
বলদন্নি অ জনযা জাধ্া দিঘ়িনান্বজন ॥ 

কুলার্ণব | 

সেইরূপ, যে সকল অন্তর্যাগ্র-নিষ্ঠ বাক্তি ভক্তি পুর্ব্বক ব্বছস্তে 

মদ্য-মাংন অর্পণ করেন, উাহারাই প্রির; দেবি! তপ্তিন্ন কেহ হ তয় 

নয় *| 

ত্য ঘি: ঘিবীলার্ব নত্দীবীংৰ: ব্রন । 
নযীইদ্ঘান্ ঝন্তন্দন্য ব্সানন্হীলীন্ব হব স্ব ॥ 

কুলার্ণব | 

* কৌল-শাস্্রকারের নিজে মদ্যাদি গ্রহণ করিয়! তৃপ্ত হন 
নাই। অন্য অন্য সকল প্রকার উপাসককেই ভাহ! ব্যবহার করিবার 
ব্যবস্থ! দিয়াছেন | 

খন ত অন্যাধ খালী ঘীই তব লনহ্খন। 

নাউ দায্যদন ঘা লন জন্তাতি প্রা | 

বহতা মঘিস্বাননবহিম্বাবিছ ঘাম্রনি । | 

ভিডি হা মুসন হিদ্ত মঈন ॥ 

ই রঃ সুলার্ব। 
পর টক শা শর বো" পাশু-পত. সাং, কা 

৪ হয় 1? 



১৯ ভাঁরতব্ীয় উপাসক-মন্ত্রদায় । 

সুরা শক্তি-স্বক্ূপ, মাং শিব-্থব্রপ এবং এঁ শিব-শক্তির ভক্ত 

লোক ন্বরং ভৈরব-স্বরূপ | এই তিনের একত্র সংযোগ হইলে, আনন্দ- 
স্বরূপ মোক্ষের উৎপত্তি হয় * | 

বীরাচারীরা মধ্যে মধ্যে চক্র করিয়া! দেব-দেবীর 
সাধনা করেন, এপ্রদেশে ইহ প্রসিদ্ধ আছে । এস্থানে 
স্্ী-চক্রের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত. হইতেছে, পাঠ করিলে 

সবিশেষ জানিতে পারা ষাইবে। এইরূপ ব্যবস্থা 
আছে যে, সাঁধকেরণ চক্রাকারে ব। শ্রেণী ক্রমে আঁপন 

আপন শক্তির সহিত ললাটে চন্দন প্রলেপ করিয়া যুগ 
যুগ ক্রমে ভৈরব-ভৈরবী-ভাবে উপবেশন করিবে, এবং 
মধ্যস্থিত কোন স্ত্রীকে সাক্ষাৎ কালী বোধ করিয়া মদ্য- 

মাঁংসাদি দ্বারা তাহার অর্চনা করিতে থাকিবে । কিরূপ 

স্্রীলোককে এরূপ পুঁজ! করিতে হয়, শাস্ত্রে তাহার 
বিবরণ আছে। 

নতী ন্ধাদাক্বিক্ী ঈম্ঘা হলক্জী নাদিলান্বপা। 

নাক্সাত্ী স্ুরূন্ধন্যা ত্ব নঘা লীদাব্বজন্যক্জা। 

নাব্বান্বাহব্য বন্যা ছ লবন্ধন্যা; ম্ীন্দিনা: | 
নিঘমন ক্নন্তনা ঘলীছন জ্ববাক্না ॥ 

* মনুষ্যের মনের ভাব সর্বত্রই সমান | এই বিধি অনুসারে 

শীক্কেরা যেরূপ মাংসকে শিব এবং মদ্যকে শক্কি মদে করিয়! 

ভোজন পান করেন সেইরূপ রোগ্জানকেখোঁলিক নামক শ্্ীীয় সপ্প্র- 
দারীর1 পিষ্টককে শ্্রীষ্টের মাংস এবং মদ্যকে ভাছায় রক্ত নি 
করিয়! গ্রছণ ঝরিয়া থাকেন | 



পশ্বাচারী ও বীরাচারী। ১৯১ 

কদতীনলবন্মবা ঘীষাঘীলান্ঘযাতিনী | 
শে তু 

মৃজলীতা দবনন নন; দ্বিদ্িনবত্সৃন ॥ 
গুপ্তসাঁধন তন্ত্র, গ্রথম পটল। 

নটন্ত্রী, কাঁপালী, বেশ্যা, রজবী, নাঁপিতের ভার্ধ্যা, ব্রাঙ্গনী, শৃক্র- 
কন্যা গৌপ-কন্তা? মালাকার-কনা। এই নয় প্রকার স্ত্রীলোক কুলকন্য1 | 

বিশেষতঃ পর-পুব-শীমিনী বিদ্ধ! হইলে+ সকল স্ত্রীই কুলস্ত্রী হয়। 

রূপবতী, যুবতী, সুশীল? ও ভাগ্যবতী স্ত্রীলোকের যত্তু পূর্বক 
পুজ। করিবে ) তাহ! ছইন্ধে নিশ্চিত দিদ্ধি-লীভ হইবে % 

এ চক্র-গর্ত পর পুরুষেরাই এ সমস্ত কুলস্ত্রীর 
প্রকৃত পতি ; কুল-ধর্ে বিবাহিত পতি পতি নয়। 

* রেবতীতত্ত্ে চণ্ডালী, যবনী, বেদধ?, রজকী প্রভৃতি চৌধাষ্ি 
প্রকীর কুলস্ত্রীর বিবরণ আঁছে | নিকত্তরতন্ত্রকাঁর বলেন, এ সকল 

চগ্ডালী রজকী ধ্লভৃতি শব্ধ বর্ণ বা বর্ণসঙ্কর-বোধক নয় ) কার্ধ্য 
ব। গুণের বিজ্ঞাপক | বিশেষ বিশেষ কার্য্ের অনুষ্ঠান করিলে; সকল- 

বণ্োস্তব কন্যাই এ সমস্ত বিশেষ বিশেব নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে; 
যেমন | | 

ঘজাহআ' স্বঘাসীক্ঘ হলী$বক্তাঁ সঙ্জাম্রিল | 

সজ্ম হানা হ্যা হ্জদ্ধী স্বা মজীদ্মিবা ॥. 

খ্মান্মাল শীযমব্ বাক ক চি অয্বঘন্থুত ॥। 

- নম্বঘ য়া হা মীঘিনী বা সন্া্িযা। ।।. 

পু, লেখা ে কোন সব নয রই 



১৯২ ভাঁরতবধীয় উপানক-মন্প্রদায় | 

দৃূজান্দা নিলা নান্য' ভন ললন্বা ব্যগ্রন,। 

ুলানধাউ বল হ্নিছি ম্ঘন দিনীষনীল ॥ 

উত্তর তন্ত্র | 

পূজা-কাল ভিন্ন চি সময়ে পর পুকষকে মনেতেও স্পর্শ 

করিবে না| দেবেশি! পুজ!-কালে বেশ্যার ন্যায় নকলের 

পঁরতোষ করিবে। 

আনলীদনি: ক্মযাননী্ধুলিনৃহ: | 
বব দলি:জ্ব্বজাত্াস্ব ন মলিন্য বিনাঁ্িন: || 

মিনাক্কিলদনিন্ঘালী তুমছ ল স্বাস্বন। 
নিমাকিন দর্নি নিম লজ হাক ব্য | 

নিকত্তর তন্ত্র | 

আথমোক্ত পতি শিব-স্বরূপ ; ভিনিই গুকু। মেই পতি 

কুলভ্ত্রীদিগের প্রকৃত পতি ধিবাছিত পতি পতি নয় 

কুল-পুঁজায় বিবাহিত পতি ত্যাথ করিলে দোষ হয় না| কেবল! 

বেদোক্ত কর্শে বিবাহিত পতিকে পরিত্যাথী করিবে নী | 

সাক্ষাৎ কাঁলী-স্বরূপা উক্ত কুলনারীর গুজা করিয়া 
মদ্য-শোধনাদি পূর্বক পান কল্গিতে হয়। 

বিলি দা সাল, 

জলা দিই চ্ান্রকাহা হৃনীঘ্ঘ দ্বিষ্মাত 

টক বচন। 

 শলাটে নিশ্বুর-চিচ্ছ এবং হত্তে মাদিরাসৰ ধারণ করিয়া গু 

গু দেবার ধ্যান পৃর্বক পান করিবে | 



পশ্বাচারী ও বীরাচারী ১৯৩ 

হস্তে সুরা-পাত্র ধারণ করিয়া তদ্গীত ভাবে এইরূপ 
বন্দনা! করিতে হয়। 

সীল হগ্রত্ববসনিববস্বন্হান্ছনষানিনন্ 

'বলাধীম্তীলিনীন্তব্া; বিতর: বলাবামিনন্। 

ব্সানন্ছাক্ন অস্কান্লির স্বান্মান্ লিব্বয্ভাব্ছলনূ 
অন আদল জবাব্দ অল" দাল' নিঘ্যত্তিস হুম | 

হ্যামারহণ্য | 

মহাদেবের শির-স্থিত। চক্রের অমৃত দ্বার! লীবিত, এবৎ 

ক্ষেত্রপাল, যোখিনীগণ। দেবগীণ ও সিদ্ধণণ কর্তৃক আরাধিত, এবৎ 
মহাত্রম্যরপ, আনন্দ-সাগর, সাক্ষাৎ ত্রিখগ্ডাঘৃত, শুদ্ধি-প্রদীয়ক 

ও হস্ত-কমল-স্থিত এই প্রথম পার বন্দন1 করি | 

এইরূপ বিশেষ বিশেষ মন্ত্র বার! পাঁচবার পাত্রের 
বন্দনা করিয়া পাঁচ পাত্র গ্রহণ করিবে, পরে যে পর্ব্যস্ত 
ইন্দ্রিয় সকল চঞ্চল না হয়, সে কর পান করিতে 
থাকিবে । 

ঘানল শ্রম ইতিযাবনম স্বধধান লল:। 

জান দান মন্ন্মাস' মহ্যদানলল: দহন ।। 
| প্রাগতোধিণী-ত বচন। 

যে পর্য্যন্ত ৰা চঞ্চদ ও মন বিচলিত না হয় মে পর্যন্ত 
পান করিবে | ভাছার পর. শ করিলে পশু- -পাঁম কর হর 

জানিবে। | 



১৯৪ ভাঁরতবধীঁয় উপাঁসক-সম্্রদায় । 

ত্র পাঠ করিয়া অন্য অন্য কুল-কাঁধ্যের অনুষ্ঠান 

করিবে । 

দীলা অন্ত দন্ সকবীন' বাঘজ: জ্ুীতয: | 
ন্রুবধবীবন্তুলিতন: দ্ব্গাব্দ' সবনান্বইন্ ॥। 

কুলার্ণব | 

কুলভৈরব-ম্বর্ূপ সাধকে মদ্য পান করিয়] স্ব পাঁঠ করিবে, 
এবং কুল-স্ত্ী-সংসর্ে প্রত হইয়া! কুল-কীর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে 

থাকিবে । 

তাহার পরে আনন্দোল্লানের আর্ত হুয়। এ ব্যাঁপা- 

রের সবিশেষ বর্ণনা করিতে হইলে অত্যস্ত অশ্লীল হইয়া 
পড়ে এ নিমিত তন্ত্রশীস্্র হইতে তাহার কিছু মুল 
বত্বান্তমাত্র উদ্ধত হইতেছে। 

নহাক্ছ নীইম জাত্থীক্জাজ্ঘ' ন নিতান । 

ক মামা দি 
নন অন্ন জর্ন নন্মা মু না অহি আন্যসলূ। 

নন্ ব্যঙ্গ ব্বলাসীন্ী জান ত্তবন্তলহুহি | 
জব্মীজঘদ্দ্া মন্ডা লাঘিহমিঘীত্্ন। 
বিদ্দিবা দূজন ববি জইর্ নীহমী যবি: ॥ 
স্তন ম্িবাবীনৌন নন্জ্ধান্লামধ্ন্। 
ন্যাবীঃবতন্হ্রী: ববভুনিশ্ববলন্দিযা ॥ 

মীন্বষ্ধ আ্যাননীঘানি স্রঘল বন্ল' সঈন।. 
নক্বদ্ঘাথ লা নালা মা পিতা থ্যা ত্ঘ ননঙ্গিবা। 



পশ্বাচারী ও বীরাচারী। ১৯৮৫ 

বীহর্ন লামঘদান: ব্বন্থতার্ন নিজজ্মলন্। 
ননর্ন বিঙ্গিতা ইনি ীনবুল্সলিঘীতী ॥ 
্ব/ক্িন্ শীনিনী বীহতরীিন্মী অহ্মন্দা:। 
ত্লাব্হন্নি ইবছি অধীন্বান্ধ লনীননম্ | 

যন: ঘক্ছুন্লি দাক্বহ্যানানিষ্ঞ ানীপ্িনন। 
লিঘান অ্রহন দান নিলাব্যালিদবন্নি ভব ॥ 
বন্না ব্য লদ্হা জান্নান্মলনবজ্মন। 

নন দৃ্দন্বাদি দীভী/ন্নীল্বান্ন্নবন: | 
সম: ভুত লীস্বাহাবিজল্তন্কলাক্বলান্। 
সক্ছন্নি হ্বদলি ভ্ন্ছনা লঙ্্য জা অনিন্বানলা । 

শল্লান জিবিহ ্ন্ন বকে জিনানন' জিন্ু। 

সব ঝঁদুত্জ অহিহা দাহতন্ছি ক্রি: স্বলান্ ॥ 
তক স্তব্ধ স্থিদজা লিছ্িদন্লি সিতালন। 
বক্ষেন্তন্মব্ৰ দালাব্যি ম্ক্নালি নব ঘাক্মনি || 

লা ঘিহঘি ব্ন্যন্ধি অন্মলাব্জালি নীবিনঃ। 
অন্মানান্ জংনাবান্ননব্মপাত্যংতীলন্ধষূ। 
সন্থ্ববন্দহ্বিন্সাথ বন্সন্ি ক্যা: | 

দীন মমি... : 
রহাকা্য শীদিজ: ঘনন্ি রো 

১ 28 টু পঞ* ও রর 



১৯৩ ভাঁরতবধরঁয় উপাঁনক-সম্গ্রদাঁয় | 

কিছু গলাধঃকরণ হইলে না৷ পারিবারই বা বিষয় 
কি? 

মনুষ্যের মন যত বিকৃত ছউক না কেন, তথাপি 

লোকের সাক্ষাতে এরূপ কর্ম করিতে লজ্জা বোঁধ হয়, 
অতএব তন্ত্রকর্তার অতি সংগোপনে ইহার অনুষ্ঠান 
করিতে আদেশ দিয়াছেন। 

ন লিন কষন্াছি ন্ক্গলক্ঘ আভান্ধতান্। 

হরন্তক্দণন' মাস্ট নস্থিলীন সঙ্দাঘখিন | 
নষ্যীনীজন ভ্তুজাঁন নাঙ্িনত্ত্ব বলাবল.। 

অসা কাববিবলান্ লীদবিস্ত্ব অনল; |। 
প্রাণতোধিণী | 

চক্র-মধ্যে মদিরা-মুগ্ধ ব্যক্তিদিীকে দেখিয়া হাস্য ও নিন্দা 

করিবে না) এবং এই চক্রের বার্তা বাহিরে প্রকাশ করিবে ন1| 

তাহাদের নিকটে ভোজন করিবে, অহিত আচরণে বিরত থাকিবে, 

ভক্তি পুর্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং যত্ব পূর্বক গৌপন 
করিয়া রাঁখিবে | 

তন্ত্রের মধ্যে লতাসাধনাদি অধিকতর লজ্জাঁকর ও 

ঘ্ণাকর যে সমন্ত ব্য।পারের বর্ণনা আছে, পাঁঠকগণের 

নমক্ষে তাহা উপস্থিত করা কোঞ্ধ রূপেই শোভা! পাঁয় 
না। যাঁহাদের জানিতে ইচ্ছা হয় কুলার্ণব, গগ্তনাধন 
ডন্ত্রঃ নিরুত্তর তন্ত্র, শ্যাগারছন্য, প্রাণতোধিণী প্রভৃতি 

দেখিলেই জানিতে পারিবেন। লতাঁসাধনে একটি 
স্ত্রীলোককে ভগবতী জ্ঞান করিয়া মদ্য-পানাদি লহকারে 
ত্বাছার সাধনা করিতে হুয়। উহাতে তাহার শরীরের 



পশ্বাচারী ও বীরাচারী। ১৯৭ 

গুহ্যাঁগুহ্য নানাস্থানে মন্ত্র-জপ এবং আঁপনার ও তাহার 

অঙ্গ-বিশেষের পূজা বন্দনাদি পুরঃসর স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত 
ব্যাপারানুষ্ঠানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। 
তন্ত্রবিহিত তুরা-পাঁন ও পরস্ী-মন প্রভৃতির ন্যায় 
মারণ, উচ্চাটন গ্রত্ৃতি নর-হত্যা ও পর-পীড়াও শাস্ত্রীয় 
ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । 

ঘালিনগ্যফক্মলানি নিন্বমীস্বাতন নঘা। 

লাহযাঁ দহঈঘালি মত বন্ম'ছ সলীল্সিনন্ । 

যোঁধিনীতন্ত্ পূর্ব খণ্ড। 

পরমেশীনি । শীন্তিঃ বশীকরণ, স্তম্তনঃ বিদ্বেষণঃ উচ্চ;টন, মাঁরণ 

এই হয় প্রকার কর্ম পরিকীর্তিত হইয়াছে । 

সাস্বি্প ভী; দান' বলনা অলঘাহব্ল্। 
নীঘঘানানিমনল' নীব:দস্থ বিতবসবিল, ॥ 

| প্রাণতোধষিণী-ধৃত বচন | 

কোঁলদের প্রায়শ্চিত্ত, ভূগুপাত, সন্ন্যাস, ব্রত-ধারণ, তীর্থ-যাত্র 
এই পাঁচটি বিষয়ের অনুষ্ঠান করবার প্রয়োজন নাই) তাহ! এক- 

বারে পরিত্যাগ করাই তাহাদের পৃক্ষে বিধেয়| | 

নানাঞাকার সাধনের মধ্যে শবসাধন বীরাচাঁরীদের 

একটি প্রধান নাধন। অফমী বা চতুর্দশী তিখিতে অথবা 
কফ পক্ষী; মন্ত্র! রে তে? হের বদী-তীরে, পরে? 



৩৯৮ ভাঁরতবধায় উপাঁপক-মন্রদীয় | 

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে মদ্যাঁদি উপচার লইয়া সাধনার স্থলে 
উপস্থিত হয় এবং তথায় গুরু, গ্রণেশ, যোগিশী প্রতৃ- 
তির পুজা করিয়া বলিদানাদি সাধন পুর্ববক শব আনয়ন 
করে । কিরূপ শব প্রশস্তঃ পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে । 

অভিথিত্ত্' সুন্রদিষ্ত স্বদ্ধবিত্্' ঘতীভমন্। 

নতিত্ত' দহ স্বান্তাবস্বানিমূননূ। 
লহৃষ্থ ক্যল্হব স্মু হব ল' বানজবনূ | 

দাঅলবিস্মতযন্থ ঝন্মুী হয্যঘন্নিলন্ ॥ 
- ভন্তুার-্কত ভাবচুড়ামগি-বচন| 

যে চগ্ডাল যষ্টি। শুল; খড়া ব1বজ্ের আঘাতে কিন্বা! সর্প-দংশনে 
প্রাণ-ত্যাণ করিয়াছে অধব| অভিভূত, জল-মগ্ন বা সম্মুখ-যুদ্ধে 

পলাঁয়ন-পরাভুখ হুইয়! মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে, সে যদি সুন্দর 

কভ্তি-বিশিউ শোরধ্যবান্ ও তৰকণ-বয়স্ক হয় তাহ! হইলে শবনাধনার্ঘ 
তাহার শব আনয়ন করিবে| 

সাধকে শব আনয়ন পূর্বক তাহার পুজা করিবে এবং 
পরে সেই শবের পৃষ্ঠ-দেশে চন্দন লেপন পূর্ববক হরিণ-চর্্ 
ও কম্বল স্থাপন করিয়া রাঁখিবে । অনন্তর ডাঁকিনী যৌগিনী 
প্রভৃতির পৃজা করিয়া ও কিছু দুরে এক জন উত্তরলাঁধক 
রাখিয়া পুজার সামগ্রী সম্বলিত শবারোহগ করিবে, 
এবং দেবতার অর্চনাদি করিয়া জপ করিতে থাকিবে। 

শবসাধনের সময়ে এরূপ ভয়ঙ্কর তয়ঙ্কর ক্রিয়ানুষ্ঠান 
করিতার ব্যবস্থা আছে যে, তাহ! কর দূরে থাকুক? পাঠ, 
করিলেও তয় পাইতে ছয়। 



পশ্বাচারী ও বীরাচারী। ; ১৯৯ 

বাহসাস্থী বমাহাম ভ্ুদ্তলান্বানিনূদিন:। 
নিনৰ নিব ₹লা ন্ন্মিমিল: | 

যান আ্ান্তজভ্সদা ব্ িদবীক্ৰটীনঈন, ॥ 
| শ্াামারছন্য | 

কর-কাথী গ্রহণ করিক্স মুগ্ডমালায় বিভূষিত হইবে, এবং তদীয় 
রক্তের তিলক ধারণ ও শরীরে তাহার ভম্ম লেপন পূর্বক শ্বশীন- 

ভূমিতে পুনঃ পুনঃ জপ করিয়! সর্ধ মিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে | 

নক্বালীলনবতীয্্ তরী ঘ্বংন: হ্যিন: | 

জারানতিঘনঘার্যায নহি তব ঘন্াল্ স্থিঘন,। 
জনন্গান্ম্ ভ্ত্পন্ব হীদাহিলিহবাত্$লান্ | 
নজ্ম ননন্ধলান্বীত্ৰ লল লন্মজ দন । 
নান বাুহিলন্তব্বীনন্াস্থিননীন্বন: | 

জন্ম লাহন্ব্ জনতা বঙ্গ িত্বীক্ববীনঈন, ॥ 

ৃ শ্যামারহদ্য | 

মহ্ছাঅফমী এবং নবমীর সন্ধি-কীলে গ্রামের বাহিরে ছা, মহিষ ও 

" মেষের শব) এবফদীপ-সংযুক্ত কবন্ধ ও যুণ্ড সমুদয় চারি দিকে ক্ষেপণ 

করিবে, মধাস্থলে একটি কবদ্ধ রাখিয়া! তাছার উপর আরোহণ করিবে? 
এবং খন্ধর্ম-রূপ ধারণ পুর্র্বক মুখেতে শাস্থুল পূর্ণ ও চন্ষুতে অঞ্জেন- 
বিশেষ লিপ্ত করিয়| মন্ত্র জপ পূর্বক সর্ধ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে * |. 

ূ ভিপাদনা নিতান্ত অগ্রাচীন নয়। সাত আট শত 



৪৩ ভাঁরতবর্ধীয় উপানক-সম্প্রদায় 

পাওয়া যায়। খ্রষীব্দের একাদশ শতাব্দীতে বিরচিত 

রহৎকথাঁর * মধ্যে যৃজাপুরের সমীপস্থ বিন্ধ্যবাঁসিনীর 

নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে। প্রথমকাঁর মুমল্মান্ 

বাঁদমাহেরো নাগ্ররকোটস্থ জ্বালামুখীর প্রতি নিগ্রহ 
প্রকাশ করিতে বিযুখ হন নাই। ফিরোজ নামে একটি 
বাদমাহ ১৩৬০ তের শত ফাঁট, খুঁফীবে যখন নাগরকোট 
অধিকার করেন, তখন তথায় স্বালামুখীর বিলক্ষণ 

প্রাহুর্ভাব ছিল। এ এ সময়ের অনেক পুর্ববেও যে 
ভারতবর্ষে শক্তি-উপাসনার প্রচার ছিল ইহাঁতে অন্দেহ 

নাই প।. | 

যদিও দক্ষিণাচাঁরততন্ত্রবাজে গৌড়, কেরল ও কাশ্মীর 
দেশীয় লোঁক শুদ্ধাচারী শক্তি-উপাঁসক বলিয়া বর্ণিত 

আঁছে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশেই এ ধর্ম সর্বাপেক্ষা প্রবল। 

* বৃহৎকথা-প্রণেত1! সৌমপেৰ গ্রন্থের উপমংহাঁর-কালে লিখিয়া- 

ছেন, কাশ্বীরাধিপতি হর্ধদেবের পিতামহীর আুরণ-নখার্থ এই * 

পুস্তক বিরচিত হুইল | তাহাতে এ হর্যদেব কলপের পুত্র, অনন্তের 
পোত্র ও সংশ্রামরাঁজের প্রপৌত্র বলিয়া লিখিত আছে | রাজ- 
তরঙ্গিনী ও আইন আকবরির সহিত এঁক্য করিয়া হর্যদেবের এইরূপ 

বংশাবলি অগ্রমাণ হইয়াছে | এ রাজ! ১০৫৯ দশ শত উনষাট 
শ্রীটান্দে রাঁজনিংহাঁসনে অধিরোহণ করিয়। দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব 

করেন | অতএব ব্ৎকখ! এ সময়ে অথৰা তাহার কিছু অগ্রপশ্চাৎ 

লিখিত হইয়াছিল তাঁহার সন্দেহ নাই 8) 07878 
118122100) টৈ৩. 1.১ 0, 64, রঃ 

৮৩৯ পৃষ্ঠা দেখ। হ উ্ি «পা 

ন্ 



 চলিয়াপন্থী। ২০১ 

এখানে যেমন ছুর্থী, কালী, জগদ্ধাত্ৰী গ্রভৃতি নানাবিধ 
শক্তি-মুর্তির প্রতিমা নির্মাণ করিয়। অর্চনা করা হয় 
এবং বিশেষতঃ আশ্বিন মানে যেরূপ উৎনাহু ও লমা- 
রো পুর্বাক ছুর্গোতনবের ব্যাপার সম্পন্ত্র হইয়া থাকে, 
মেরূপ আর কুত্রাপি হয় মলা। ফলতঃ বঙ্গভূমি বামাঁচারী ও 
দক্ষিণাচারী উভয় এ্রকার শাক্ত-সন্প্রদায়েরই প্রধান স্থান। 

চলিয়াপন্থী। . 

রাজস্থানের অন্তঃপাঁতী জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি 
নানা স্থানে এই সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। ইহার! শক্তি- 
উপানক এবং অনেকাংশে বাষাচারী শাক্তদের ন্যায় 
ব্যবহার করিয়া থাকে। ইছাঁদিগ্নের গুরুদের নাম চক্রে- 
শ্বর। প্রত্যেক গুরুর একজন কোতোয়াল ও একজন 
সহকারী কোতোয়াল এবং কতকগুলি শিষ্য থাঁকে। 
ইহারা মধ্যে মধ্যে রাত্রি-ষোগে কৌলদিগের ন্যায় চক্র 
করে। চক্র-নাঁধনার নিমিত্ত কোন স্থান নির্্দিউ নাইঃ 
যখন যে স্থানে সুবিধা বোধ হয় তখন নেই স্ছানই মনো- 
নীত করিয়া নয়। চক্ষু আরতের কিছুপূর্বে এ ছা 



ই ভারতব্ধীয় উপাসক-সম্গ্রদায় | 

আর একটি শুন্য কুত্ত স্থাপিত করা হয়। গুরুর আমনের 
বাম দিক্ হইতে সহকারী কোতোয়ালের আমনের দক্ষিণ 
দিক্ পর্য্স্ত এ সুরা-পাত্র ও শূন্য কুস্ত বেন পূর্বক চক্রা- 
কৃতি করিয়া ছুই ছুই জনের বমিবাঁর উপযুক্ত স্বতস্থ শ্বতন্তু 
আসন পাঁতিয়1 রাখা হয়। চক্রেন্ধ সময় উপস্থিত হইলে 

চক্রেশ্বর অর্থাৎ গুরু, কোতোয়াল ও নহকারী কো?তোয়াল 

তথায় আসিয়া আপন আপন আমনে উপবিষ$ হন ও 
শিষ্যেরাও স্বীয় স্বীয় তার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া নেই স্থানে 
আগমন করে। জ্ীলোকের সকলেই আপন আপন 

কীচলিগুলি এক স্থানে একত্র রাখিয়। স্বতন্ত্র এক দিকে 

উপবেশন করে, এবং পুরুষেরাও সেইরূপ অন্য একস্থাঁনে 
একসঙ্গে উপবিষ্ট হুইয়! থাকে । পরে ইহাদের যধ্যে কোন 

ব্যক্তি এ কাচলিগুলি লইয়া উল্লিখিত শূন্যকুত্তেরমধ্যে রাখিয়া 

দেয়, পশ্চাৎ কোৌতোয়াল আপন আনন হইতে উঠিয়! 
পূর্বোক্ত হুরা-পাত্র হইতে একপাত্র সুরা উত্তোলন করে ? 

করিবামাত্র, চক্রেশ্বর শিষ্যদের পুরুষ-দল হইতে ইচ্ছামতে 

যেনে এক জনকে আপনার নিকটে আহ্বান করেন, এবং 

নেই আহুতব্যক্তি নিকটে আমিলে, তাহাকে বাঁয-পার্থ-স্থিত 

ঘ সামনে বসিতে আদেশ করেন। পরে সহকারী কোতো- 

ফ্লাল উত্থিত হইয়া উল্লিখিত কুত্ত হইতে একটি কাচলি 
উত্তোলন করে। করিলেঃ শিষ্যারা সকলে এঁ কীচ- 
লির প্রতি এক দৃক দৃ্ি-পাত করে, এবং উহা ব্যক্তির 
কাচলি+সে চিনিতে পারিলেই, অবিগন্ধে নেই আছ্ত পুরু? 



করারী। ২০৩ 

ষের বাঁম ভাঁগে উপস্থিত হইয়! তাহার সহিত একাঁসনে 
উপবেশন করিরা থাঁকে। পরে নহকারী কোঁতোয়াল নিজ 

হন্ত-স্থিত কীঁচলি এবং কোঁতোয়াল নিজ হ্ত-স্থিত সুরা 

পাত্র এ স্ত্রীলোকটিকে অর্পণ করে। এইরূপে ক্রমে 
ক্রমে লমুদায় শিষ্য শিষ্যা, স্ত্রী পুরুষে ছুই দুই জনে এক 
একে আসনে চক্রারুতি করিয়া! বসিয়। যায়। 

এইরূপ অনুষ্ঠান দ্বার! যদৃচ্ছাক্রমে যে পুরুষ ষে 
স্্রীলৌককে নিজ আসনে প্রাপ্ত হয়, সাধনার সময়ে সেই 
স্ত্রীলোক নেই পুরুষের ভার্য্য1 এবং সেই পুরুষ সেই স্ত্ৰী- 
লোকের স্বামী-ম্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হয় । এ সময়ে 
তাহারা নিজ সম্প্রদীয়ের নিয়মানুসাঁরে উভয়ে একত্র 

জুরা-পাঁন ও অন্য অন্য ব্যবহার করিতে কুণ্িত হয় না। 

ইহার! কাচলি শবের বিক্লাতি করিয়াই হউক অথবা 
« কা” এই অংশটি ার কাই হউক জাপনাবের নাফ 
চলিয়াপন্থী রাখিয়াছে। 

করারী। রা 

ইহারা ভগবভীর কালু, চামুণ্া প্রভৃতি তযনী 
| রা উপানক। ইছাদিগকে গসীন কাপালিক ক 

ডে ৯ রানীর স্থিত ৬ বাঙ্গালী ব্রহ্ষচ ফট 
সমরদারের যে যেরপ ব্বৃতান্ত শুনিয়াছি, . সেইরূপ লিখিত হস 



২০৪ ভাঁরতবধীয় উপাসক-সম্প্রদ্ায় । 

অধোরষণ্টীরঞ্* গ্রতিরপ বলিলে বলা যায়। তবে এ ছুই 

পূর্বতন সম্প্রাদীয়ীর। নরবলি দিয়া দেবীর অর্চনা! করিত, 

এখন রাঁজ-শাসনীদির ভয়ে সেরূপ অনুষ্ঠান করিবার 

সম্ভীবনা! নাই। অতএব প্রত প্রস্তাবে এ সম্প্রদায় 

* অঘোরঘণ্টার বিষয় ৯৮ পৃষ্ঠা দেখ। শঙ্করবিজয়ে ও প্রবোধ- 

চক্ঞোদয় নাটকে কাঁপালিকের রূপ বর্ণিত আছে। 

লিনিমন্মযৃষজহং: লহদ্ধদানাজাভরমন্্: মাই যংলিনফাতসন্- 

বন্য: বঙ্গ জয়হশ্িরজতাঘাহি£ নাত হতিনকতিঘূলক্ষীদীল: জনান্ব- 

যীমিনবানন্ধং: যস্কনারদয্তাখলবন্বিতবন্ধং: যল্ধী মহত অস্বীষ্ষান্তীঘ 

ঘুনি ৃ তুস্তজ ঘল ] | 

শঙ্করবিজায় | 

চিতা-ভনম্মে আচ্ছাঙগিত-কলেবর। গল-দেশ নর-কপাল-মালায় 

আর্ত, কপীলে কজ্জল-রেখা, সমুদায় কেশ জটা-তৃত, ব্যাস্্-চর্্ের 

কেপীন ও কর্টি-হৃত্র, বাম হস্ত করোটি-লুশোভিত, দক্ষিণ হস্তে 

শকায়মান ঘণ্টা এই প্রকীর বেশ-থারী এবং মুকূমহ শু ভৈরব, 

অহ্থো৷ কালীশ” নাম জপকারী কাপালিক। 

গভিম্দান্গবঘানিখাব্রনন্তানাঘানতনীজজ লাদ্ 

১১) রসতাস্ানতন্ধব্যিবন্তঘাদানল নঃ মাহত্যা। 

বহা: তীহযাহদিলীবাজখানীভ্বন 

. হম্বরীব: ঘহৃদীমন্তা হিসি বীনা! | 

প্রবোধচক্দরোদগর, তৃতীয়াঙ্ক। ৃ 

নর? মন্তিষ্ধ, ও বসা খাডুতে অন্িযিক্ত মন্থামাংদ বারা 

গলিতে হো করি, ব্রাক্মণের কপাল-স্থিড মদ্য-পাঁন বারী রঙ বগা 
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ইদাী বিদ্যমান আছে কিনা সন্দেহ-স্থল। ভারতবর্ষের 

নান! স্থানে কতকগুলি লোকে আপন শরীরে নিতান্ত 

নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া ভিক্ষা করে, কেহ কেছ তাহী- 

দিগ্নকেই এই সম্প্রদারী বলিয়া রিবেচনা করেন তাঁছারা 

লৌহ-শলাঁকাঁদি বার! শরীকের মাধস বেধ করে, জিহ্বা ও 

গণ্ড-দেশ দিয় তীষ্ষ অস্ত্র প্রবেশ করায়। লৌহুময় 

কণ্টক-শব্যাঁ় শয়ন করিয়া থাকে ও অঙ্গ-বিশেষে ছুরিকা 

বসাইয়া দেয়। বাঙ্গালা-দেশে চড়ক-পুজার সময়েও 

অনেক ইতর লোককে এইরূপ আচরণ করিতে দেখা 

যায়। | 

ভৈরবী ও তৈরব। 

 ভৈরবীরা শক্তি-মন্ত্ দীক্ষিত হয় এবং কুলাচাঁর 

অবলম্বন করিয়! পর্বব-লিখিত অদ্য-মাংসাদি পঞ
্চতত্ত ব্যব-. 

হার করিয়া থাকে । 
৮ দা 

ইছারা গেরুয়। বস্ত্র পরিধান, বিভূতি ও রুত্রাক্ষ 

ধারণ ও ললাটে নিন্দুর লেগন করে এবং হতে ত্িশূ 

ক ইতস্তত অমণ করিয়া বেড়ায় তৈরৰ চ্ত 



২০৬ ভাঁরতবধীঁয় উপাঁমক-সম্প্রদায়। 

বীরাচারী পুরুষদের সহিত একত্র উপবেশন করিয়। 

সর্বতোভাবে কুলাঁচাঁরের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । 

বাঁ্সালার মধ্যে কলিকাতায়, কাঁলীঘটে ও অন্য 

অন্য অনেক স্থানেও ইহাঁদিগকে দেখিতে পাঁওয় যায়। 

কাঁশীতেও কতকগুলি অবস্থিততি করে। শুনিতে পাই, 

ইছাঁদের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত কাঁমাঁনক্ত ও ইন্দ্রিয-সুখে 

অন্ুরক্ত হইয়া ্বেচ্ছাচারীর মত ব্যবহার করেঃ কোন 

কোন ভৈরবী এক একটি উৈরব সঙ্গে রাঁধেঃ তাহার 

সহিত মিলিত হুইয়া তীর্থ-ভ্রমণ করে ও কুলাচারের 

নিয়ম ক্রমে কাঁধ্য করিয়া থাকে । 

০০০ 

শীতলা-পত্তিত। 

ন্বীতলা বসন্ত, বিস্ফোটক, গলগণ্ড প্রভৃতি রোগের 

দেবতা । ইনি গর্দভারঢ ও বিবস্ত্র থাকেন এবং 

বাঁমকক্ষে কলস, দর্্ষণ হস্তে মার্জনী ও মন্তকোপরি 
জশু ধারণ করেন। 

নলালি আনা? ্ী বাজ্বলহা হিনজ্ৰবীমূ।' 

নাজ্জ লীজজহীদনা শুাজন্ননব্ান্ান্ | 

শব্দাকপদ্রম-ধঁত তন্দপুরাণীয় বচন |. 

শীতল! দেবী বিবস্ত্র ও গর্দভা রাঢ। তিনি আার্জনী। কলসও, ম্তকে 

শূর্প খায়ণ করিয়। খাঁকেন) আমি ভাকে নমন্যার করি | 7. 



শীতলা-পণ্ডিত। ২০৭ 

ইনি শিব-শক্তি বলিয়! প্রসিদ্ধ; ইহার কবচের 
মধ্যেও ুণ্ডমালিনী কালীর স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়া" 
ছেন। 

যীনবা দুল্মহিক্মাইী আননজ্জাঁ বীননাঘিনী।  . 
কৃন্বিত্য হন্িব্যান্সাবী ন্বকতলানানিঘাহিয্থী। 
নক্সা দান্ত লা লিল্স' স্ুদীজক্রলনবান্ধা । 

দশ্বিল দান্ত লাঁ লিন অন্মাজ্জ লীমব্যা লতা । 
নাঅন্যা দান লা ক্নী ব্বহা নলবমাহিষ্মী । 

ছিনক্ৰবী ববহা দান্ত তন্নহব্তা বলাননী।, 
হয্ান্মা হিছি না দান্ত স্বনরন শীহ্যলী |. 

পূর্বদিকে শীতল অগ্নি-কোণে রোখ-নাশিনী, দক্ষিণে মুগ্ডমীল1- 
ধাঁরিণী দক্ষিণাকালী, নৈষ্থ ত-কোণে শূর্পালক্ক্ ত-মন্তকা পশ্চিমে 

সম্মার্জনী- ধরা, বাযু-কোণে কলন-ধারিণী দেবী, উত্তরে সনাতন 

দিখন্বরী এবং ঈশান-কোণে ঘোরদর্শনী আমায় রক্ষা ককন। 

শীতলার মন্ত্র ও' এ রী হী । কিন্তু অনেকে কেবল 
হী বীজ উচ্চারণ পূর্বক তাহার অর্চন। করিয়া থাকে । 

হাড়ি ডোম চগ্ডাল প্রভৃতি যে সমস্ত নীচ জাতীয় 
লোকে শীতল! সঙ্জে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়া, তাহা- 



২০৮. ভারড়ব্াঁ় উপাদব-মপযা়। 

বাক্তি পণ্ডিত নাম & গ্রাণ্ত হইয়াতাম। গ্রহণ করে, অর্থাং 
তামার অন্ধুরীয় অথবা বলয় স্ করিয়া হস্তে ধার 
৮ থাকে। 

রা নীচ জাতি, খাট নি রাঃ অর্চন! 

করে| স্বয়ং শীতলার গুণ কার্ন করিয়া দ্বারে বারে 

তিষ্ষ৷ করে ও অন্য দৌকেও তাহাদের বাদীতে আমিয় 
পৃজা দেয়। ইহাতে তাহাদের নংমার-নির্বাহের আর 
অগ্রতুল থাকে না| 

রি াজাারামাডবার 

& যাহার] গৃহে ধর্ম দেবতা স্থাপন করিয়। পুরা! করে, ভাহা- 
দিকেও পণ্ডিত বলে। ভাহারাও শীডনা-পণিভদিশের মড 
ছন্তে ভাজ্জবপয় গ্রহণ করে ধবং নীচ জাতি হইলেও নিজেই 
ধর্ম দেবতার অন! করিয়া থাকে | 

বাঙ্গাল! দেশের রাড় অঞ্চলে এই দেবতার অন্ত রব 

এক এক দ্থানে প্রতিবমর তাহার ভারি ভারি উত্মব হয় ও 

ভদুপলক্ষে তথায় বছ লোকের মগাগাম যা ধাকে। দেবতা 

অভান্ত মদা:মাংন-প্রিয়। 



[ ২০৯ ] 

মৌর। 

পঞ্চ প্রকার উপাঁনকের মধ্যে শৈব, শক্ত, বৈষৰ এই 

তিন প্রকার উপানকের বিষয় লিখিত হইল; অবশিষ্ট 

ছুই প্রকারের নাম লৌর ও গ্রাণপত্য ক্চ। এই উভয়ের 
হখ্যা অতি অপ্প। ব্যবহার-বিষয়েও অন্যান্য হিন্দু- 

দিগ্ের সহিত ইহাদের বিশেষ বিভিন্বতা দৃষ্টি হয় না। 
নুর্ধ্য আর্ধ্য-কুলের একটি প্রধান আদিম দেবতা । 

ইদানী এ নু্য ধাহাদের ইউ দেবতা, তাহাদের নাম নৌর। 
তাহারা গল-দেশে স্ফার্টিক-মাল। ধারণ করেন ও ললাঁটে 
একরূপ রক্ত-চন্দনের তিলক করিয়া খাকেন। তীছারা 

রবিবারে ও সংক্রান্তির দিবসে লবণ-বর্জিরজিত একাহার 

করেন। কোনদিন হুর্ধ্য দর্শন না করিয়া জল গ্রহণ করেন 

না। এই কঠিন নিক্রষটি প্রচলিত থাকাতে, তাহাদিগকে 
বর্ষাকালে এক এক দিবস সমধিক কট পাইডে হয়। 
পৃথিবীর যে খণ্ডে নুর্য্য অত্যন্ত প্রতাপ-বিশিষ্উট এবং প্রায় 

গ্রভ্যহুই লোকের দৃ়্ি-গোচর হয়, সেইখণ্ডে যে, লৌর- 
দিগের বান ইহা ভাহাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে 

হইবে। ফলতঃ তাহ! না নান এরূপ ধর্থের সৃষ্টি 
হইত না। 

ই মারার হাযালি বচ্যনানি ত্ব। 

বাখব্ানি ত্ব স্বীহান্ছি যাজ্তালি আালি জালিনিছিমূ । 

স্বমালি বানি নে আজি: স্বর।নি ত্য 

জলা | হি পারচ্ছেদ ॥ 5 

হব ও টি 



২১৪ তারতবধাঁয় উপালক-সম্প্রদায়। 

নুরধ্য বলিলে সচরাচর দৃশ্যমান তুর্ধয-মগ্ুলই বোধ হয়, 
কিন্তু শাস্ত্রে তদীয় হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট একটি রূপ বর্ণিত 
আছে। 

বজান্বলাঘললঘপ্যখজঘিন্মনূ 
নানু লফালনলাননির্ন লজালি। 

দক্নন্বআাসযন্বং হু আহা 

নীব্যিষ্যলীবিলহ্য্যান্বহন্থি লিনিনল্ ॥ 
শবদকপ্পত্রম | হৃর্ধয শব ॥ 

রক্ত-পদ্মোপরি উপবিষী, অশেষ-গুপ-সাগর, সমস্ত জগীতের অধী- 
শব, চারি হস্তে বর, অভয় ও কমল-্বয়-ধারী, মন্তকে মাণিকা-বিশি, 
অকণ-ৰর্ণ এবং ত্রিনেত্র দিবাকরের বন্দন। করি | 

পূর্ব কালে সুর্যের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া পুজা 
করা হুইভ। খৃষ্খাকের সপ্তম শভাবদীর মধ্য ভাগে চীন- 

দেশীয় তীর্থ-যাত্রী হিউএন্-থ্সঙ্গ, যুলতানে একটি সুর্ধ্য- 
মন্দির ও সুধ্য-প্রতিঘুর্থি দর্শন করেন %। যে সময়ে 
আরবের]! ভারতবর্ষে প্রথম আগমন করে, সে সময়েও 

উহা! বিদ্যমান ছিল) যুস্মানেরা হিন্দু-ধর্মের প্রতি 

৯ এ সময়ে ও উদার জগ্রপশ্চাৎ ধেনু্যোপানক-সপ্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, 

শাঁছার অন্য অনা অনেক নিদর্শনও প্রাপ্ত ছওয়। যায়| খৃষ্টাব্দে অষ্টম 
শতাবীতে বিদামান আনন্দগিরি শহর-বিজয়েয় অয়োদশ পীকরণে শুর্ষযোপাল- 

কের বিবরণ লিখিয়াছেন এবং এ অকের সপ্তম শতাব্দীর প্রীথমান্ধে বিরত 
হর্ষষ্টরিতে লিখিত আছে) ্রীহর্ষের পিত1 প্রভাকরবদ্ধন সূর্যা-মন্ত্রে দীক্ষিত 

ছিলেন | শ্রর্দ 'খষ্টাকের সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাহচৃতহনঈ| 
গৃতরাঁং তীছার পিত| উদার ষষ্ঠ শতাকীতে জীবিত ছিলেন | 



সৌর ] ২১১ 

বিদ্বেঘ গ্রকাঁশ করিয়া এ বিগ্রহের গ্রীবাঁদেশে গোমাংন 

সংযুক্ত করিয়। দেয়। * 

উৎকলে এক লময়ে স্বধ্যোপামনার সমধিক গ্রচার 

ছিল; ব্রাহ্মপুরাঁণে মে বিষয়ের বিস্তর প্রনন্গ আছে। কনার্ক 
নামক স্থানে ষে ভগ্রীবন্থ পুরাতন তুর্ধ্য-মন্দিরটি অদ্যাপি 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ১২৪১ বার শত একচলিশ 

খবষ্টা্দে রাজা লঙ্গোর নর্সংহ্ দেও, কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। " 
 যবন্ধীপে হিন্দ-শাস্তোজ্ত শিবাদি দেবগণের ভুরি ভুরি 

প্রতিমূর্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এ স্থানের এসিস্- 
টেপ্ট রেলিডেন্ট সাছেবের উদ্যানে তাহার অনেকগুলি 

একবাঁর সং গৃহীত হয়? তাহার মধ্যে সুর্য দেবের সপ্তা্ব- 
যোজিত কয়েক খানি রধও বিনিবেশিত ছিল | এ: 

ইদ্দানী রোগ-নিবারণ, নবগ্রহ-যাগ, নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি 

কয়েকটি স্থলে সুর্ধ্য-পুজা বা হৃরধ্যার্ধ্য-দান প্রচলিত আছে। 
বাঙ্গাল। দেশে স্বতন্ত পা নাই বলিলেই হয়। 

নুর্ধ্যের বীজ হং সঃ, ও তীহার গায়ত্রী: 

সী আহিন্রাত নি নান্নহভাত খী্ি নব: স্ব; 
সম্নীকৃ্জানূ। 

আদিত্ের জান লাভ করি? মার্ভগকে ভিন্তা করি; রর আমাদিগকে 

তাছ! প্রেরণ ককন। 
জিপি পপ নি 
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রি হ এখন গু পুস্তক শিটে লাই বালা পৃ্ার লংখা। লেখিতে পাঙ্গিলাস, না ৰং 



২১২ ভাঁরতবয়ধ্ উপাঁসক সম্প্রদায় । 

মুঙ্গের, গয়াঃ পাটন! জেল! প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর গ্রদে 
শের নানা স্থানে কার্তিক মানে ছট্বরত্ নামে একটি 
ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; তাহা ুর্ধ্যব্রত বই আর 
কিছুই নয়। যে দিবসে এ ব্রত সম্পন্ন হয়) তাহার ছয় দিন 
পুর্বাবধি ব্রত-ধাঁরী ব্যক্তিমাত্রেই হুবিষ্যান্ন ভোজন করে। 
পরে নির্দিষ্ট দিবসে স্ব্ধ্যান্তের প্রায় চারি দণ্ড পূর্বে 
নানাবিধ পুজার দ্রুব্য সঙ্গে লইয়া নদী-তীরে উপস্থিত হয় 
ও তথায় যথাবিধানে মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে এ সকল 
সামগ্রী নিবেদনাদি দ্বারা সৃরধ্য-পুজ। সম্পাদন পূর্বক নিজ 
নিজ খুছে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। কলিকাতায়ও এ 
লময়ে টাদপাল ও মল্লিকের ঘাঁটে হিন্দস্থানীদিগকে মহা- 
সমারোহ পৃর্বক এই ত্রতের অনুষ্ঠান করিতে দেখা যাঁয়। 



[ ২১৩ ] 

গীণপত্য | 

গণপতির অর্থাৎ গণেশের উপালকদিগের নাম 
গাণপত্য। শৈবশাক্তাদির ন্যায় ইহাকে একটি 

পৃথক্ সম্প্রদায় বল! ধায় কিনা সন্দেছ। হিন্দ্মাত্রেই 
গণেশকে লিদ্ধি-দাঁতা জ্ঞান করিয়া বিদ্ব-নিরাকরণ প্রার্থ- 

নায় তাছার উপানন1 করে।' শিব-দর্গাদদি অন্য অন্য 
দেবতার পৃজা করিতে হুইলে, অগ্রে গণেশের অর্চন! 
করিতে হয়। কিন্তু কতকগুলি লোকে অন্য দেবত] 

অপেক্ষায় তীহার বিশিষ্ট রূপ উপানন! করিয়া! থাকে। 
এইরূপ উপামকদ্িগকে গাণপত্য বলিলেও বলা যাইতে 
পারে । ইহারা বৈষ্বদিগের ন্যায় অন্য দেবতার উপালনা 
এক কালে পরিত্যাগ করেন না। 

গ্রণেশ অনেক প্রকার, লোকে তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ 

গণেশের নাম ধরিয়া গৃজাকরে। পশ্চিমোতর প্রদেশে 
বন্রতুণ্ড ও ঢুণ্টিরাজ এই ছুই গণেশ অতি প্রসিদ্ধ এবং 
তাহাদেরই উপা নন? অধিক প্রচলিত । 

গণেশের বীজ গোঁ, ও তাহার গায়ত্রী 

হত্ব্বাথ বিশ্ব বঙ্গ তাত ভীমন্থি না বিল 

বাম কঃ 
রঃ পাণতোধিী, ১২৬৬ জাল, ৩৫৫ ঠা |] 

ডে একদস্তের জানল লা করি। ঃ বন্রডুগডকে চিন্তা করি ; (বিশ়াজ তাহা 

আমাদিখকে প্রেরণ কক 1. 
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পরিশিষ্ট । 

এই পুস্তকের প্রথম ভাগের তৃতীয় পরিশিষ্ট । 

( রামানন্দী-সপ্প্রদায়--২১ পৃষ্ঠা| আখাড়া |) 

সন্ামীদের ন্যায় হিন্দুস্থানী বৈষ্বদিখেরও সাতটি মূল আখাঁড়া 
আছে; নির্বাণী, খাবী, সন্তোষী, নির্মোহী, বলত, টাটঘ্বরী ও 
ছিগ্বন্ঘর | 

এই সাতাট আখাড়ার মধ্যে তিনটি আখাড় হইতে আর সাতটি দল- 
বিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঙ্ছাদিগকে শাখা-আধাড়। বলিলে বলা যায়। 
সেই প্রধান তিন আখাড়ার যাহা কিছু অর্থাগম হয়, এ দলস্ছেরা! তাছার 
অংশ প্রাপ্ত ছইয়। থাকে । আখাড়ার উৎ্পত্ি-বিবরণ যেরূপ শুনিতে 
পাওয়া যায়, তাহাতে এইটিই প্রতীয়মান হুইয়! উঠে যে, শৈব বৈষঃবের 
পরস্পর বিবাদ প্রযুক্ত, পরম্পরের পরাভব উদগোশে, ডচ্ছার প্রবর্তন 
ঘটিরাছে | প্রবীণ বৈরাগীরা আত্মমুখে তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন | 
হররিদ্বার, প্রয়াগ। উজ্জরিনী ও গোদাবরীর ম্নানোৎনবে অর্থাৎ কুস্ত- 
মেলায় কোন্ সপ্প্রদায়ীরা প্রথমে স্নান করিবে এই প্রস্তাব লইয়া পূর্বে 
বিষম বিরোধ ও তুমুল সংগ্রাম সংঘটিভ হইত | বর্তমান রাঁজশাসন- 
প্রভাবে তাহার একরূপ মীমাংমা হইয়। গিয়ছে। অগ্রে শৈব অন্না।- 
সীরা) পরে বৈরাগী সপ্দায়ীরা॥ অনন্তর উদামীগণ এবং তৎপরে 
অন্য অন্য লোকে স্নান করিয়া থাকে । এ নমন্ত মেলায় উল্লিখিত সাত 
আথাড়া ও শাখ৮আখাড়ার বৈরাগীগণ জমাৎ-বদ্ধ হইয়া যাত্রা! করে। 
শৈব-সন্ত্যাসীদের জমাতে যেরূপ পুজারী, ভাণ্ডারী, হিসাবী,. কোঁতো- 
য়াল প্রভৃতি কর্মচারী সমুদয় নিষুক্ত থাকে, ইহাদের জমাঁতেও সেই 
রূপ। জমাতে রঙ্জার ঝড় মাহাত্ব। এ সকল মেলায় দ্বর্ণ ও রজত- 
মণ্ডিত বছুনংখ্যক দু'দীর্ঘ জা একত্র উড্ভীয়মান হইয়া জমাতের মহিম! 
প্রদর্শন করে। কেবল উড্ভীয়ঘান নক) তাছার বিছিত বিধানে ন্বান ও 
অর্চনাও হুইয়াখাকে। | 

( ১২৭ পৃষ্ঠার ৯ পির প পর়। ছয়ারা।) ১ 
সম্যাসীদের বায়ান মড়ির মত রামাৎ নিমাৎ ্রন্থৃতি হিসুস্থানী 
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তৈষৈঃ বদেও বাঁযকটি 'ডুয়ারা অছে। এক এক তেভীয়ান্ ব্যক্তি 
প্রভৃতি হইয়া নিজ নিজ্ঞ ক্ষমতা-প্রভাবে এক একটি দল সংস্থাপন 
করেন, ভাহাঁরই নাম ছুয়ার]; যেমন ৰামন-ছুয়ারণ, অগ্রদাঁস-ছুয়ারা। 

 অমন্জী-হুয়ারা, কুয়াজী-দুয়ারা, টিলাজী-ছুয়ারা, দেব মুরারিজী-ছুরারা, 
ছুন্দুরামজী-ছুয়ার, রাম কবীরজী-হুয়ারা, নাভাস ম্বামী-ছয়ারা, পিপাজী- 
হুয়ারা, খোজীজী-দুয়ারা, রামপ্রসাদক1-দুয়ার! ইত্যাদি। 

কামধেহী। 

রামাৎ নিম প্রভৃতি হি্দস্থানী বৈষবের বিশেষ বিশেষ ভিক্ষা 

বৃত্ত অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ সন্প্রদার-সংজ্ঞা ধারণ করে; 

যেমন কামধেন্ী, মটুকাধারী ইত্যাদি । 
যাছারা কামধেনু নামে একরূপ ভিক্ষা-যন্ত্ স্বন্ধে করিয়া ভিক্ষার্থ 

পর্ধটটন করে) তাছাদেরই নাঁম কামধেন্বী। এঁ যন্ত্রটি এক গাঁছি বাঁক বই 
আর কিছুই নয়। ভাঁরীরা যেরূপ বাকে ভার লইয়া যাঁর, তাঁহার ন্যার 

এ কাঁমধেনুর৪ ছুই দিকে ছুই গাঁছি শিক্য অর্থাৎ শিক থাকে এবং 

সেই ছুই শিকায় ছুই খানি চাঙ্গারি রাখ! হয়) তাঁহাঁতেই ভিক্ষা সামগ্রী 

সকল সংগৃহীত হইয়া থাকে। এ শিকা লোহিত বর্ণ বস্ত্র অর্থাৎ 

লাল খেকয়াতে আরৃত। এক দিকের শিকায় গাভীর আকার ও অপর 

দিকের শিকায় ছবুমানের মৃত্তি চিহিত খাকে। কামধেশ্বীরা এই কামধেনু 

মন্ত্র মন্ত্রপৃত করিয়া) প্রতিষ্ঠা পূর্বক প্রতিদিন হই সন্ধ্যা তাহার পুজা 
ও আরতি করে। 

ইনার! উক্তরূপ লাঁল খেকয়াতে প্রভূত পরিধেয় বস্ত্র আংরাধা ও 

টুপি বাবছার এবং কটি-দেশে ঘণ্টা বন্ধন পুর্ববক কামধেৰ ক্ষত্ধে করিয়! 
ভিক্ষা করিতে যায় কাছারও দ্বারস্থ ছয় না; ধনুস্-ধারী রাষ) ধনুস্- 

ধারী রাম" এই নাম উচ্চারণ পূর্বক পথে পথে ভ্রমণ করে ও গৃহীর! 

সেই লাম শ্রবগমাতর এ কামধেকু পাত্রে ভিক্ষা আনিয়! দেয়। ইছার! 
এইরপে যাঁছা কিছু ভিক্ষা পান, আলেখিয়া সন্যামীদের ন্যায় সমস্ত 

আনিয়া! ্বমপ্দাযী বৈধবদিশীকে ভোজন করার। 
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সাহার ঘটুক অর্থাৎ বৃছৎ হত নধে করিয়া ভিক্ষা! করে, তাঙাগের 
মাম মটটুকাঁধারী। কেবল সংযোগীর] অর্থাৎ ছিন্দুস্থানী গৃহস্থ বৈযা- 

.ব্বেকাই মটটুক! ক্ষন্ধে করিয়া ভিক্ষা-পর্ধাটম করে খন কোন হ্াক্কি 

। একাকী ও কখন বা বছধ্যজি এক মিলিত হইয়া এ মটুকা পূর্ণ ক্রি! 
-পর্যাটম করে । কথন কোন যতি 



২১৬ তাঁরতবধীয় উপানক-সম্প্রদাঁয় । 

দেয় | এইরূপে এক স্থানেই তাহাদের ভিক্ষা-কার্ধয সম্পন্ন হয়; দ্বারে 

দ্বারে ভ্রমণ করা বিধেয় নয়! 

₹যোগী। 
কেবল মট্রুকাধারী নয়, ব্রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি চাঁরি সম্প্রদায়-তুক্ত 

হিন্দুম্বানী বৈরাগীর মধ্যে যাহারা দার-পরিগ্রহ্থ পূর্বক স্ত্রী-পুত্রাদি স্বজন- 
বর্থলইর! সংসারযাত্র! নির্ব্বাহ করে» ভাহাদিগকেই সংযোগী ৰলে। 
এ সমস্ত সম্প্রদায়ের অপরাপর হিন্স্থানী বৈরাশীর] তাহাদিগকে 
ভ্রষ্টাচার বলিয় ফণা করে। এমন কিঃ তাহাদের সহিত সন্থবাসও 
করে ন। এবং পঁক্তি ভোজ্জনেও উপবিষ্ট হয় ন1| ভ্ী-সম্প্রদারী আচারী 
ব্রাহ্ষণের। ও বল্লভাচারী সশ্দায়ী গ্নোস্বামীরা বংশ-পরম্পরাক্রমে আবহ- 
মানকাল গৃহণশ্রমী | অত এখ তাছার) সংযোগীদের মধ্যে পরিগণিত নয়। 

চারু সম্প্রদায়ক! ভাট । 
দশনামী ভীঁটের ন্যায় এক রূপ ভাটের! বাঁমানুজ প্রভৃতি প্রধান 

চারি মপ্প্রদায়ের শিষা-প্রণালী প্রভৃতির বিবরণ লিখিয়া রাখে এবং 
প্ররোজন অনুসারে তাহ কীর্তন করিয়া থাকে। তাঙ্বার আপনাদি- 
গকে চার. সম্প্রদায়কা ভাট” বলিয়! পরিচয় প্রদান করে| তাহার! 
বৈরাগী ও অবৈরাী অনেকের নিকট গ্রমন পূর্বক স্ততি পাঠ, যশো- 
বর্ণন ও শিষ্য-প্রণালী আবৃত্তি করিয়া ভিক্ষা। করে। তাহার! যাছ। 
কীর্তন করে, তাহাকে কবিৎ বলে। তাহার! বি্,পাসক। 

এই পুস্তকের প্রথম ভাগে যে সমস্ত বাঙ্গালাদেশীয় বৈষব-সম্প্রদাঁয়ের 
বিবরণ কর ছছুয়াছে। তদতিরিক্ত এদেশীয় অপর কতকগুলি বৈষব-দল 
বিষ্কমান আছে। এস্কলে অতি সংক্ষেপে তাহাদের প্রসঙ্গ করিতে 
হুইতেছে। 

মহাঁপুরুষীয় ধর্ম-সন্প্রদায়। 
এই সম্প্রদায় শঙ্গরদেব নামক মছ্থাপুকষ কর্তৃক প্রবর্থিত হয় এই 

নিমিত্ত ইহার নাম মহাপুকষীর ধর্ম | তিনি ১৩৭০ তের শত সত্তর শকে 
আসাম প্রদেশের অন্তর্গত আলিপুখুরি গ্রামে শিরোমণি ভূয়াকুহগষৰর 
নামক কারচ্ছের গৃছে জম্ম গ্রহণ করেন। শুনিতে পাওয়। যায়, ছার 
পিতা ভারতবর্ষের পশ্চিম উত্তর প্রদেশীয় লোক। এরপ প্রবাদ আছে, 
যে, তিনি বাল্যকালে সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষণ করিয়া পশ্চাৎ তীর্ঘ-পর্ধটনে 
প্ররত্ত হন, কাশী, উৎকল, বৃন্দাবন প্রদ্ভৃতি নাঁনাদেশ পরিভ্রমণ পু. 
নবন্ধীপে চৈতলোর নিকট বৈষব-ধর্ষে দীক্ষিত ছইয়। হরিনাম গ্রহণ, 
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করেন এবং ভদনস্তর থৃছে প্রত্যাীত হইয়া আসাম প্রদেশে এই ধর্ম 
প্রচার করিয়। যান। এখন এ প্রদেশীয় ইতর ভদ্র অনেক লোকই এই, 
ধর্ম অবলম্বন করিয়া! চলে | 

শুনিতে পাই, শঙ্কর দেব সাকার দেবতার উপাসক ছিলেন না; 
প্রতিমা-পূর্জার, এমন কি প্রতিমা-দর্শনেরও, বিরোধী ছিলেন | তিনি 
বলিয়া গিয়াছেন। “অনা দেবী দেবঃ না করিও সেব। না খাইব। প্রসাদ 
ভার | গৃছে না৷ পশিবা+ মুক্তিকো ন। চাঁছিবা, ভক্তি ছবে ব্যভিচার | 

তিনি জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলকেই শিষ্য করিতেন। একটি মোসল্মান্কে 
শিষা করিয়া! “জয় হরিনাম” মন্ত্র প্রদ্ধান করেন | আর বলাই নামে 
এক মিকিরকে ও শৌবর্ধন নামে এক নাগা-জাভীয়কে নিজ ধর্মে দীক্ষিত 
করেন। কোচবেছারেরও অনেক লোক ভীহার মতের অনুবস্তা | শঙ্গর 

দেবের প্রধান শিষ্ের নাম মাধব দেব। তিনি এবং শঙ্কর দেবের 
পুকযোত্তম দামোদর প্রভৃতি অনা অন্য প্রিয় শিষ্েরা ধর্ম-প্রচার-বিষয়ে 
অনুরদ্ত ছিলেন। মছাপুকবীর শর মোহস্তেও ব্রাক্ষণকে মস্ত্রোপদেশ 
প্রদান করে। 

শঙ্কর দেবের. দুইটি প্রধান সত্র অর্থৎ আখ্ড়ী আছে | নওগীও 
জিলার অন্তর্গত বড়দয়। গ্রামে একটি এবং গ্রোছাচী জিলার অন্তঃপাতী 

বড়পেট। গ্রামে অপর একটি | উভয় সত্রে প্রকণ্ড প্রকাণ্ড নামধর 
ভাওনাষর * ইত্যাদি আছে। নামধরে প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাঙ্ছে, অপ- 
রাহ্ছে এবং রাত্রিকালে ভ্রিশ--চল্লিশ ও কখন কথন শতশত লোক 
একত্র নাম-কীর্তনাদি করে । তথায় মধো মধ্যে ইছাদের সাপ্রদাক্জিক গ্রস্থ- 
পাঠও হয়৷ থাকে। অন্য অগ্য বৈ ব-দেবালয়ের ন্যায় নাষধরে বিগ্রাছ- 
পুজা ছয় না| কিন্তু জীঘত্ত গাবসত গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত ধাকে ; নকলে তৎসন্রি- 
ধানে উপবিষউ হইয়া! রাম, কফ) ছরি-নাম প্রভৃতি গ্বান ও কীর্তন করে। 
ইছাদের মধো যাহার! সংসার-ত্যাী, তাহাদের নাম কেবলিয়। ভক্ত । 
এই সত্ে হানাধিক দেড় শত এইক্সপ ভক্ত অবস্থিতি করে| বড়পেটা 
নত্রেও অনেকগুলি কেবলিয়].তক্ত বাস করিয়া প্রতিদিন চারি বার 
ভক্তি সহকায়ে নাম-কীর্তন করিয়া খাঁকে। এই দত্রে আ্রীল্ইকও 
আছে । কিন্ত তাছার! কীর্তনাদির সময়ে পুকষদের সহিত একত্র মিলিত 
না হইয়। বাছ্িরে জবস্থিতি করে | রে এই সে শঙ্কর দেবের ৩ তাহার 



২১৮ তাঁরতবধাঁয় উপাসক-সম্গ্রাদায়। 

প্রিয়তষ শিষা মাধব দেবের সমাধি আছে | জনা অনা নেক গ্রাষেও 
নামধর আছে। কিন্তু তথার তাদৃশ ধর্মোৎসাছের লক্ষণ দেখিতে 
পাওয় যায় না| কখন কখন লোকে তায় পৃর্ধ-কুত মানসিক বা! বিশেষ 
কোঁন সন্কণ্প নিৰন্ধন নাম-কীর্তনাদি করিয়া! খাকে। 

শঙ্কর সাকারবাদী ছিলেন না । অভএব উহার সপ্প্রদায়ীরও সাকার- 
উপাসক নয় এরূপ ষেন কেছ মনে না করেন। ইছার। শঙ্কর দেবকে 
দেবাবতার বলিয়া শ্বীকর করে! সত্রে এক এক খণ প্রন্তরে শঙ্কর 
দেবের চরণ-চিহ্ছু অঙ্কিত আছে; ভাছার প্রতি সাতিশর ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ 
করে এবং বিগ্রহ-পৃজার ন্যায় তীছার বংশাবলী নামক চরিউ-গ্রন্থের 
পূজ। করিয়া খাকে। পূর্বে লিখিত হইয়াছে, ইছাদের মতে, দেব- 
প্রতিমাদির দর্শন-অর্নাদি নিষিদ্ধ কিন্তু বিফু-বিগ্রছ বিষয়ে সেরূপ 
প্রতিষেধ দেখিতে পাওয়া বায় না| অনেক মছাপুকষীর গৃহস্থের বাটিতে 
দোল-হর্গোৎমবা দিও হইয়া থাকে | 

শঙ্কর দেধ সাধুভাঁষ! ও ত্রজভাষা-মিশ্রিভ আসাম-দেশীয় তাষায় কীর্তর্ন। 
লীলামালা, ভাগবভাদি পুস্তক রচনা, সঙ্কলন ও অনুবাদ করেন পূর্বো- 
লিখিত বড়দওয়। দত্রে একটি পুরাতিন স্ৃরিতকী বৃক্ষ আছে, তথাকার 
লোকের! বলে, তিনি প্রতিদিন সেই বৃক্ষ-মূলে বনিয়! গ্রন্থ রচম1 করি- 
তেন তদীয় শিষ্য মাধব দেব নামঘোষ| রত্বাবলী প্রভৃতি কতকগুলি 
পুন্তক লিখিয়া যান। অনেকে বলে? নামধোষার প্রধমাংশ শর 

দেবের সঙ্কলিত। তাহার মৃত্যু ছইলে, মাধব দেব সেই প্রস্থ সম্পূর্ণ 
করেন। নামধোষার বচন নকল সঙ্গীতের ন্যায় অনেকে; গান 
করে। এই পুস্তকের প্রথমাংশে অনা অন্য গ্রন্থ হইডে উদ্ধংভ কঙক- 
গুলি সংস্কৃত বচন বিদ্যমান আছে | ইছাতে হরিনামের অপার মছিমা 
পরিকীিত হইয়াছে | 

নহিব বৃ্থি ল অন্য ঈদাক্ছক্ম' নী হী 

বিন ্ বহিভঁবাদকঘাদীতু মবজ্সিমন ॥ 
নামঘোষা । 

“যে দিন টিন দেই দি ছর্দিন। মেঘাচ্ দি ৃ 
র্গীন নয় |”* 

নি রি ? 

৯. ১৭১৭ পকের ১ল! ও ক আদা: এব ১৮০১ শকের ্  শু টের. 

ধর্মভন্বে এবিষয়ের বৈব়ণ প্রকাশিত হয়). | টু 



পরিশিষ্ট | ২১৯ 

জগন্মোছনী-সম্প্রদায় । 
রমরুষং গ্োোনাই নামে এক ব্যক্তি এব সপ্প্রদায় প্রবর্তিত করেন। 

ভিনি মোনল্মান্দের রাজ্যাধিকার-সময়ে বিষ্তমান ছিলেন এইরপ প্রবাদ 

আছে। এই সপ্রদায়ীর) বলিয়া থাকে, তাহার বহু পূর্বে জগম্থোছন 
গৌনাই এই ধর্মের ম্বত্রপাত করিরা যান এই নিমিত্ত এই সম্প্রদায়ের নাম 

জগ্বম্থোছনী | এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ভিনি উত্কলের একটি রামানন্দী 
'বৈষবের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া ভেক ধারণ করেন। জগম্মো- 
হনের শিবা গ্লোবিন্দ গৌর্সাই, গোবিন্দের শিষ্য শান্ত গোনাই এবং 
সেই শাস্তের শিষা রামরুফ গোমাাই। 

রামক্কুফের সময়েই এই মভ সমধিক প্রচলিভ হয়। জখাম্থোছনী- 
লক্ত্রনায়ীরা বলেন, এক্ষণে হ্যুনাধিক ৫০০৯০ পঞ্চাশ সহজ লোক এই 
সপ্প্রদায়ে লপ্িবিক আছে। ইছারা নিগুণ-উপাসক ; কোন সাকার 
ন্লেবতার অর্চনা করে না। কিন্ত গুককেই সাক্ষাৎ পরমেম্বর বলিয়! 
অঙ্গীকার করে | তিনি যুত্তিমান্ ঈম্বর এবং তিনিই শিষ্যগণের ভ্রাণ- 
কর্তা । ইচ্ছার দীক্ষা-কালে :গুকসত্য” এই বাক্য উচ্চারণ পূর্বক গুককেই 
প্রত্যক্ষ পরম দেবত। বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করে এবং উছার নিকট 
হইতে ব্রক্ষনাম গ্রহণ পূর্র্বক তদীয় উপাসন1 অবলম্বন করিয়া? থাকে । 

ইছারাও অন্যান্য অনেরু উপাসক-সপ্প্রদায়ের ন্যায় হই ভাগ্নে 
বিভক্ত ; গৃহ্থী ও উদানীন। গৃহস্থের ভাগ অধিক বোধ হয়। 

বাঙ্গল! দেশের পূর্র্বধণ্ডে নানা স্থানে ইহাদের অনেকগুলি আখ্ড়া 
বিদ্তমান আছে। শিষাদের কোন অভ দিদ্ধ হইলে, ভাছার! পূর্ব - 
প্রতিশ্রুত মানসিক অনুযায়ী ভোগালি প্রদীন করে; ইহ্াতেই এ সকল 
'শখ্ড়ার ব্যয় নির্বাছ ছুইয়া যায়| ইহাদের কোন গ্নাপ্প্রায়িক গ্রন্থ 

নাই ? ধর্ম সঙ্গীভই প্রধান অবলগ্বন। সেই সঙ্গীতের নাম নিরব্াণ-সঙ্গীত | 
এ স্থলে আদর্শ ন্বক্লপ ছুই একটি প্রদর্শিত হইতেছে। 

রঃ নির্বাণ-নঙ্গীত। 
৪ রি রাণিণী-_লারজ। দি 

লাহুরে ভাই, রা গুরু কেমন ভাবে লাই. ।. 
ছাড়িয়া সকল মায়া, প্রভুর: পদে লও ছায়া) 

 অস্তকালে আৰু লক্ষ্য নাই। তি ০5 
অবিনাশে কর মন, বুদ্ধি কর স্থিতি 



২২০ তাঁরতবধীঁয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

হেলায় তরিবা তব, .পাইবা মুক্তি। 
হীন রাঁমদানে বলে, আমি হেলায় বড় হীন, 

কুপা করি রাখ পদে নাবামিও ভিন। 
রাগিণী-_আহিরী। 

ভজ হে পরম ব্রহ্ম থাকিবা আনন্দে। 

কিসের কারণ ভাই লাগি রইলা ধন্দে। 

আপনার প্রাণ পুনঃ নছে আপনার । 

পিতা মাতা হৃত কান্তা কি মতে তোমার। 

পুর্ধে না ছিল কেহ না থাকিবে পাছে। 
মিছ? মায়! নংসারে ভ্রমেতে ভুলিয়া আছে। 

শুকদেব নারদ প্রহ্লাদ ননাতন। 

বিচার করয় ভার যত যুনিগণ। 

সর্ব বেদ নর্ব শাস্ত্রে করেছে নির্ণয়। 

গুরু বিনে তরাইতে কেছ না পারয়। 

ধর্ম পরে লহায় নাহছিক কোন জন। 

সেই.নে খণ্ডাইতে পারে ভবের বন্ধন । 

বৈরাগ্যের পর ধর্ম নাহি কদাচিত। 

বলে গোবিন্দদান নেই ভাব বঞ্চিত। 

হরিবোলা। 

হরিনাম এই সম্প্রদায়ের প্রধান অবলম্বন | হরিনাম গীম ও কীর্তন 
করাই ইহাদের প্রধান ধর্মানুষ্ঠান এই নি মিজ্ত ইহঁদিগ্গীকে হরিবোলা বলে। 

পপ পপপপ স্পা পিউ সাপ সাি 

*. বাল| দেশের পূর্বখ;ও বিথঙ্গল না৭ক স্থানে এই সপ্প্রদা য়ে | প্রধান 

আখড়া বিদ্যমান আছে | তথাকাথ মোহস্ত) জীযুত বাবু বজ্সচন্দ্র রায়ের অন্ু- 

রোধ ক্রমে যেরূপ বিবরণ পাঠাইয়| দেন। তাহাই অবলম্বন করিয়] এব্ষিঃটি 

লিখিত হইল | 1 | ০ 
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ইহাদের জপমালা নাই; মনে মনেই হরিনাম জপ করিতে হয়) গুকই 
ইছাদের দেবতা-স্থরূপ | গুককে অহরহ নেছার অর্থাৎ বিশেষরূপে স্মরণ 
করা শিষোর পক্ষে অবশ্য কর্তব। কর্ম । ইসছার! নিজ্ঞ গুকর অবয়বকে ছরির 
অবয়ব জ্ঞান করিয়! ভজন! করে এবং যে সময়ে হউক, ম্বসম্প্রদার়ী 
অনেকে একত্র উপবিষী হইয়া! হরিনাম সংবীর্তন করিয় ধাকে। 

ছরিবোৌলাদের কোন সাপ্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই ; গানই শ্রেন্ঠ অবলম্বন। 
তাহা শুনিলেই ইছাদের মতের পরিচয় প্রাপ্ত হুওয়। যায় । এস্থলে 
ছুই একটি সঙ্গীত লিধিত হইতেছে । 

গান। 
কর হরিনাম গান। 

আমার যাবে ভব-ভয়, শুন ওরে মন, 

জেনে শুনে না হইল চেতন। 

হরিনামের মরম জেনে, শিব জপেন আপন মনে, 

পঞ্চমুখে করেন নাধন। 

তার লাক্ষী দেখ, জগাই মাধাই গেল রৃম্দাবন। 
পঞ্চ পাপের পাপী হইলে, যুক্তি পায় সে হরি বলে, 

এমনি প্রভু অধম-তারণ | 
ভার সাক্ষী দেখ জগ্লাই মাধাই গেল রন্দাবন। 
ওরে আমার যন, বলি কথ! শোন, 

হরির নামে কর দিন গুজারণ। 

অন্য ক্িম্তা ছাড় : গুরু চিস্তাকর»? 
এ পদে মন রাখ অর্বক্ষণ। 

স্বানে স্থানে ইহাদের আখ্ড়া-বাড়ি আছে। . কচ ছবির অংশ এই 
সংঙ্কারাহথলারেও। « মাখ্ড়ার কষেের অধব। রাধা-রুফ সুগল-রূপের হিগ্রই 
স্থাপিত ছয়। ইহারা রর বিগ্রহকে দিবা-ভাগে অন্গভোগ ৩ মাক়ং- 

কালে জী দে দিয়া, কনার ছরিবোলা সকলকে (সেই সকল 

কোন কে ফোন আখড়ায় বিশ! হ্ থাকে না ॥ 



২২ ভাঁরতবধাঁয় উপানক-সম্প্রদায়। 

ররাড় ও বঙ্গ উভয় প্রদেশেই এই সম্প্রদায়ী অনেক লোক আছে। 
ইছাদের মধ্যে গৃহীই অধিক বোধ হয়, কিন্তু উদাসীনও দেখিতে 
পাওয়া যার।  উভক্েই গুকত্ব-পদ-গ্রহছণে অধিকারী । গুৰককে 
গোর্সাইও বলে। ইহার] অন) অন্য বৈষবের ন্যায় ভেকও লয়ন। : 
ডোর-কপীন৪ ধারণ করেনা । কিন্তু শৌড়-বৈষণবদের মভ কণ্ঠীধারণ 
করিয়া থাকে। 

ইদানী: এদেশে যে হরিরলুট প্রচলিত হইয়াছে, ইহারা তাহা 
প্রবর্তিত করে | তুলসী-তলায় মোয়1, বাতাস, নবাত প্রভৃতি মিষীয়্- 
সামগ্রী ক্ীহরিকে নিব্দেন করিয়। ভূমি-তলে নিক্ষেপ করা হয়; উপস্থিত 
ব্যক্তিরা ও বিশেষতঃ বালকগীণ তাছ। সত্বর গ্রহণ করিয়। ভক্ষণ করে। 
ইহাকেই হরিরলুট বলে । বিবাছাদি শুভ কর্খ্ব উপস্থিত বা রোগ-শান্তি 
বিপদোদ্ধার প্রভৃতির উদ্দেশে পূর্ব্বক্লত মাননিক হুসিদ্ধ হইলে, হুরির- 
লুট দেওয়া হুয়। ইহার বাক্গলা-দেশীর় অনেকগুলি গৃছস্থের মধ্যে 
একটি গুকভর বিষয়ের পরিবর্তন করিয়া স্ত্রীজাতির কিভ-সাধন ও ক্লেশ- 
লাঘব করিয়াছে । এদেশে প্রসব-কালে প্রস্থতির ষেসেকতাপ দিবার 

ব্যবস্থা আছে, ইহার স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে তাছ। রকিত করিয়। দিয়াছে। 
সম্ভান ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহাকে ও তদীয় গর্ভধারিণীকে স্নান করায় এবং 
তুলনী-তলের মৃত্তিকা লইয়৷ সন্ত'নের গাত্রে লেপন করে ও গ্রস্থৃতিকে 
ভক্ষণ করাক্করা অন্রবাঞজন ভোজন করিতে দেয়। প্রনব ছঙ্ছলেই ছটির- 

লুট দেয়া আবশ্ঠুক| একুশ দিন পর্য্যন্ত যাস্ছার যেরূপ সাধ্য, সে সেষ্- 
রূপ দিয়া থাকে। প্রসবান্তের উল্লিখিতরূপ বাবন্ছার ও ছরিরঙগুট অন্য 
অন্ত সম্প্রদায়ে্ প্রচলিত হইয়াছে | বুদ্ধি-বিদ্যাতে যাস সাধন করিতে 

না পারেঃ অনেক স্থলে দেব-ভক্তিভে তাহ! অক্রেশেই করিয়া দেয়। ঈ 

* নারাণ-ফকির নামে একনপ মোললঘাম্ ফকিরের! স্থানে গ্হাঁনে পরি 

ভ্রেমণ পূর্বক বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে খষধ প্রঙ্গাদ করে| পেই উবধ সেবন করি! 
যদি সন্তান হর, তাহা হইলে গৃক্ধের আক্রনে একটি চোঁবাচ্চা খনন কয়াইয়া, 
প্রসবান্তে তথার প্রনৃতি ও লম্তানকে স্মান করান ছয়| হইলে, প্রশ্থৃতি 
মায়াণ নামক পীরকে পিল্সি দিবেদর পুর্ঘক লেই গ্রানাদ ও পর্যাহিত আগ 

তিতযল করে আঁর তাপ-সেক কিছুই লইতে হর ন!| এদেশী লোকের 

পক্ষে এটিও একটি সামানা বিশ্বান্তসর কার্য দয় | শুনিতে পাই, বাল! 
দেশের দ্চিণ খণ্ডে নারাপশাড় নাক চ্ছানে নারাণ পীর মাদক এক পীরের 
ক্ছান আছে) থাকার ককিরেরাই মায়াণ, ফকির নলিয়! প্রপিদ্ধ| 
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বিবাহ শ্রান্ধাদি সঁম্ক'র বিষয়ে এই সম্প্রদায়তুক্ত যে জাতির ষেদপ 
প্রথা আছে, সেষ্টরূপই হইয়। থাকে । অতিরিক্ত কেবল হরিরলুট দেওয়া 

হয়। এ সমন্ত উপস্থিত কর্মে প্ররত্ত হইবার পূর্বে, ইহারা হরিরলুটের 
জন্য অর্থ-সঞ্চর করিরা রাখে । মুমুর্ুব্তি আপনার অস্তোি-ক্রিরার 
বাবস্থ। যেরূপ বলিরা যায়, তাহার দেস-মৎকার সেইরূপ সম্পন্ন হুইয়। 

থাকে । কাহার শৰ মৃত্তিকাতে খনন € কাহারও বাজলে নিক্ষেপ 

ব1 অগ্নিতে দাছ করা হয়| বাক্গল। দেশের রাঢ় ও বঙ্গ উভয় গ্রদে- 

শেই এই সম্প্রদায়ের মত প্রচন্দিত আছে । সাতক্ষীরে, যশোর, খগু- 

ঘোষ, জৌর্। প্রভৃতি নানা স্থানের অনেক লোক এই মতাবলঙ্বী। $তি' 
পূর্বে বরাচ্নগারে গোলোকচাদ গৌোসাইয়ের আখড়া ছিল, তা্ছাতে 

বিগ্র্ছ-প্রতিষ্ঠা ছিল না| এক্ষণে এ গ্রামে প্রেমচাদ গোসাইয়ের 

আখ্ড়। আছে। 

রাতভিকারী। 

বাঙ্গল-দেশীয় কতকগুলি বৈষ্ণব রাত্রি-কালে অর্থাৎ সায়ংকাঁল ছষঈটতে 
ব্রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত ভিক্ষা করির। দিমপাত করে $ তাছাদেরই নাম 
রাতভিকারী | শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথি হুইতে পুর্ণিমা পর্য্যস্ত এ ভিক্ষার 
শ্রশন্ত সময় | তাহার? কাহারও দ্বারস্থ ছয় না; পথে পথেশান করিতে 

করিতে গযন করে এবং গৃছস্থের ভাহাদশীকে আহ্বান পূর্বক ভিক্ষা" 

দান করির। খাকে। কথন কখন দুই তিনজন মিলিত ইয়া! ভিক্ষা- 

পর্যটন করে। সঙ্গে. অনা একটি লোক ধাম' ধরিয়া যায়? চাল কড়ি 
প্রভৃতি ঘাছ। কিছু ভিক্ষা পায়, সে ব্যক্তি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া সেই 
ধাষায় রাখিয়া দেয় 

“রাতভিকারীর ধামাধর1 থাকে এক এক জন। হরিনাম 

বলে না মুখে, রি ছোতে, চাল কড়ি কুড়াতে মন |” 
কবি। 

উল্িখিত ৪ সেক লইবার সময়েই এই ব্ৃত্বি গ্রহণ করে, 1 
ঘে দিবস এই বৃত্তি অবলম্বন করে, মে দিবল সন্ধ্যার পর তিন গৃছ হটুতে 

(ডিস নাভ কর! আবন্তক। বাজলাদেশের নানাস্থামে ইছাদের. কআব- 
ক্ছিতি আছে? উত্তরপাড়া। জীরামপুর, বৈদাবাটি প্রভৃণ্ডর কতকঞ্জলি 
'সাঘাৎও, এই, মত্তাবল্ী।. ভাঙার গৃহস্থ এবং ্  তাঙাদের কৌলিক, 
স্ৃতি। তাছারা হলে, দিবা-ভিক্ষা নিষিদ্ধ) | 
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উতকল-দেশীয় বৈষ্ণব | 

উৎকলে আবাঁর অন্যরূপ সংজ্ঞা-ধারী কতকগুলি বৈষ্ব-সশ্প্রদায় 
বিদ্যমান আছেড যেমন বিল্দুধারী, অতিবড়ী, কবিরাজী, নিহজ,, 
কালিন্দী হত্যাদি। তথায় ভ্রীকনষের অ্বা তদীয় রূপাস্তর-বিশেষের 
উপাদনাই সমধিক প্রচলিভ। ভত্রস্থ বৈষব-দেবালয় সমূছে কষ 
রাধা, গোপাল, শালগ্রাম এই সমুদায় দেব-মৃর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে! 
তিলক-সেব' অখবা ব্যবহ্ধার বা বৃত্তিবিশেষের প্রভেদ প্রযুক্তঃ নাঁনা- 

প্রকার বৈষ্ণব স্বছয়া উঠিয়াছে। কি অভিবড়ী, কি বিন্দুধারী, কি অনা 

সম্পৃদ'য়ী, জগন্নাথ অনেকেরই ইষউদেবতা এবং নিম্-লিখিত মহামন্ত্র 

অনেকেরঙ্ হউমন্ত্র। 

«ছরেকুষ হরেক কৃষ্ণ কষ হরে ছরে। 

ছরেরাম হছরেরাম রাম রাম হরেহছরে॥? 

বিন্দুধারী ও অতিবড়ী। 
উত্কল দেশে বিন্দুধারী ও অভিবড়ী নংমে ছুই প্রকার বৈষ্ণব 

আছেে। এ উভরেষ্ই বিগ্র্সেবা, মঙ্ছব-দান ও অপরাপর অন্কে 

অংশে বাঙ্গলা-.দশীয় থীঁড-বৈষ্বদের ন্যার ধশ্বানুষ্ঠান করে । তিল- 

কমেব' বিষয়ে পরস্পর কিছু বিভিন্ূতা খাকাতেই, এ দুষ্টটি নাম 

উৎপন্ন হয়ছে । বিন্দৃধারীর] ললাট-.দশে জযুগলের মধ্যপ্থলের কিছু 

উপরিভাগে গোপীচন্দনের একটি ক্ষুদ্র বিন্দু ধারণ করে এই নিমিত্ত 

ইছাদের লাম বিন্দুধারী। অতিবড়ীরা নাপাগ্র কইতে কেশের নিকট 

পধান্ত উদ্ধপু্ড করিয়া থাকে । স্ছারা ডোর-কপীন ধারণ করেঃ মঠ- 

ধারী ও স্থাপিত বিগ্রন্থের পৃক্জারী হয় এবং গুকত্ব-পদ গ্রন্থণ পূর্বক 

কায়স্থাদি নানাবর্ণকে যন্ত্রশিষা করিয়া থাকে। উৎকল-দেশীয় বৈষব 

দাণের মধ ইছার' প্রধান বলিয়া পরিগীণিভ। 

উৎকল-নিৰাসী জগন্থাথ দাস নামে একটি বিরক্ত বৈষব এই সম্প্র- 

দায়ের গবর্তক | এইরূপ প্রবাদ আছে যে; তিলকসেবা বিষয়ে 'চৈতন্য- 

ভর সছিত ভাঙার বাদানবাদ ছয় । তিনি প্রভুর মতে সম্মত স্ছন নাই 

এই নিমিত্ত উল্লিখিত প্রতু ক্রদ্ধ হয়া ভাঙাকে বলেন, তুমি অহষ্কার- 

পরবশ ছষঈয়া আমার মৃতের অম্যখাচরণ করিতেছ; তুমি অভিবড় 

লোক; আমি ভোমাকে পরিত্যাথা করিলাম। তদবধি এ জগয়াধ দাস 

ও ভ্রাছার মতাবলমী বৈফব-দল আঅতিবড়ী বলিয়। প্রসিদ্ধ ছদ। তিদি, 

উৎকল-ভাষায় জ্ীভাগবত অনুবাদ করেন এ 

বিদ্ুধারীদের মগ্যে ব্রাহ্মণ, খতেভ, কর্মকার প্রতি অমে কজাতি 
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বিনিবিষউ আছে। এই সপ্প্রদায়ে শূদ্র-জাতীয়ের! ভেক লইয়া ডোর- 
কোলন ধারণ করে) তদনভ্তর তীর্ঘ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া নবদ্বীপ বৃন্দাবন 
প্রভৃতি নানা ভীর্থ পর্যটন করে ; করিলে পর, প্রক্কতরূপ বৈষ্বন্ব-পদ 
প্রাপ্ত ছইয়! দেবতা-পুঞ্জা ও মন্ত্রোপদেশ-প্রদানে অধিকারী হয়| 
্রাঙ্মণ বিন্দুধারীদের ব্যবহার কিছু ভিন্ন। তাহাদের উক্ত রূপ ভীর্থ- 
্রমণাঁদি কর! ভাদৃশ আবশ্ঠক নর। খণত প্রভৃতি শৃদ্র বিন্দুধারীর! 
ব্রন্ষণ শৃত্র নানা! জাতিকে শিষ্য করে। 

এই উর সম্প্রদায়ীদের মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে, ইহার! 
তাস্ছার শব দাহ করে এবং সেই দাহ-স্থানে একটি মৃত্তকার বেদি প্রস্তুত 
করিয়! তাহার উপর তুলমী-বৃক্ষ রোপণ করে। মৃত্যু-দিবসে শবের 
নিকট অন্ন রন্ধন করিয়। দেয় এবং বেদি প্রস্তুত হইলে তাহার নিকট এক- 
খানি পাখা ও একটি ছত্র প্রদান করিয়া থাকে | নয় দিবস অশেধচ 
পালন করিয়া দশম দিবসে ভাহার আদ্যশ্াদ্ধের অনুষ্ঠান করে এবং 
তদুপলক্ষে স্বসশ্প্রদায়ী বৈষ্বদিণকে নিমন্ত্রণ করিয়! মচ্তব দিয়। থাকে । 
যদি কোন প্রাচীন প্রবীণ ব্যক্তির প্রাণ-বিয়োথু হয়। ভা হইলে, 
উল্লিধিতরূপ দেহ-নৎকার সম্পাদন করিয়! তাহার অস্থি আনয়ন পূর্ব্বক 
আপনাদের বানু বা উদ্বাস্তু ভূমিতে সমাধি দেয় এবং প্রতিদিন দিব! 
ভাগে পুষ্প চন্দন দ্বার] তাহার অর্চনা করে ও সন্ধ্যাকালে তথায় দন্ধা! 
দিয়া থাকে। 

উল্লিখিত উভয় সপ্তরদায়ীর1 নিজ সপ্পরদায় ভিন্ন অন্য সপ্রদায়ের 
পজ্জতে অন্ধ ভৌজন করে না | এমন কি এক-সপ্রদারী ভি ভিন্ন জাতীয় 
ব্যক্তির এক পঙ্গতে একত্র ভোজন করিলেও, প্রত্যেক জাতিতে হ্বতন্ত 
ত্বতন্তর শ্রেণী করিয়া উপবিষ্ট হয়| 

কবিরাজী। 

উৎকলের মধ্যে স্থানে স্থানে কবিরাজী নামে একপ্রকার বৈষ্ণব বাঁস 
করিয়া থাকে । রূপ কবিরাজ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়' প্রবাদ 
আছে। ভিনি একটি কৰি ছিলেন। গুক উহাকে শখ্-ধারিনী স্ত্রীলো- 
কের হস্তে ভোঁজন করিডে নিষেধ করেন) এই নিমিত্ত তিনি * $. 
ধারিণী ুক-পর্ীর প্রদত্ত অনব্যগ্ীন ভক্ষণ করেন নাই | গুক এই কথা 
অবণ যাত্র স্রোধান্ব ছইয়। তাহার ভিন কঠ্ি মালার মধ্যে হই কি হি 
করিয়া দেম। কবিরাজ দেই এক কণ্ঠি লইয়া প্রস্থান কাদ্ন। ছা 
রই মতান্বর্তী নৈফবেরা কবিরাজী হবলিয়। বিখ্যা; উজ 1 
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অন্য অন্য বৈষুব-দলে ব্যবহৃত ত্রিকগ্ঠী মালার পরিবর্তে গল-দেশে এব- 
কণ্ঠ মাল! ধারণ করিয়া রাখে । তাহার সদাচার-পরায়ণ; অন্য 
কাহার পাক করা অন্ন ভোজন করে না| গৃহস্থ ও উদাসীন নানা- 
জাতীর লোক তাহাদের মধ্যে সন্গিবিউ আছে | গুছস্থেরা অপেক্ষা 
কৃত স্মাজ-নিন্দিত| অনেকে বলে এ প্রদেশে তাহাদেরই নাম 
স্গকদারক | 

সৎকুলী ও অনন্তকুলী। 
উত্কলে সংকুলী ও অনস্তকুলী নাঁমে হুইপ্রকার গৃহস্থ বৈষ্ণব আছে। 

ব্রাঙ্গণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি নানাজাতীয় বৈষ্ণব এই উভয়ের মধ্যে 
সন্গিবিষউ$ দেখ বার । সৎকুলীরা কেবল ম্বজাতীয় স্ত্রীলোকের পাণি- 
গ্রহণ করে; অন্য জাতিতে তাহাদের আদান প্রদান প্রচলিত নাই। 

মচ্ছব ঈ উপস্থিত হইলে, যদিও সকলে একত্র ভোজন করে, কিন্ত 
প্রত্যেক জাতীয়ের! ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হুইয়। উপবিষ্ট হর়। অনন্তকুলী- 
দের ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাঙার! নানাজাতীয় বৈষ্ণব- 
গুছে দার পরিগ্রহ করে এবং সকল জাতিতে একত্র এক পক্তিতে উপ- 
বি হইর1 ভোঞ্জন করিয়া থাকে | 

যোগী, গিরি ও গুরুবালী বৈষ্ণব । 
শিরি পুরি প্রভৃতি দশনামী অন্ত্যানীর অন্তর্ঠত কতকঙুলি লোক 

বৈষব-ধর্ম অবলম্বন করে; যশোহর জেলার অন্তর্গত স্থংন-বিশেষে 
তাহাদেরই কতক ব্যক্তি যোগী বৈষুৰ বলিয়া প্রনিদ্ধ আছে। 
এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে ষে, চৈতন্য প্রভু কোন সময়ে 
কাশীধামের ঈশ্বরেক্্র পুরির নিকট উপস্থিত হইর়। বলেন, আমি স্প্রে 
একটি মন্ত্র পাইয়াছি, শ্রবণ কর। পুরি মেই মন্ত্র শ্রবণমাত্র প্রেমাভি- 

যিক্ত হুইরা বৈষণব-ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তদীয় গুক মাধবেন্দ্র পুরিও 
শিবা-সন্নিধানে উক্ত মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ুব-ধর্থে দীক্ষিত ছন। এইরপে 
ক্রমে ক্রমে দশনামী মন্ত্যাসী অনেকে বৈষ্ব-সপ্প্রদারে সন্নিবিষ্ট হয়| 
ইছার উদানীন ; দার পরিগ্রহ করে না| অনেকে বলে, এই নিমিস্ত 
ইছারাই যোগী ও বিবি বৈষব বলিয়া খা1ত হইয়াছে প'। উৎকলেরও 
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%&. বৈঞণব-নন্প্রদায়ে ব্যবহাত মচ্ছব শবটি লংস্কৃত্ত মছোতলৰ শবের 
মপাত্তর বোধ হয়| | 

পঁ াখবিধ-শান্ত্রবিশারদ জীযুত কাশীনাথ শান্্ী মহাশয় অনুগ্রহ পুর্ব 

এই বিষয়টি যেক+ দহগ্রৎ করিয়া পাঁঠাইয়াছেন, সেইরূপ লিখিত হইল] ... 



পরিশিউ। ২৭ 

স্বীনে স্বানে যোগী ও গিরি নাঁমে ছুইপ্রকাঁর বৈষ্ণব আঁছে ( এই উভক্েই 
ধৃহস্থ; স্ত্রীপুত্র।দি প্বজনবর্গ লইয়া! বসতি করে । যোগী বৈষবেরা 
£ধী লোক, ভিক্ষা করিয়া দিন-পাত করে| তাহারা অলাবু-পাত্রে তগু,- 

লাদি ভিক্ষা-দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে । গিরি বৈষ্বের1 ক্লুষি-কা্্য এবং 

শিষ সেবকদিগের নিকট দান গ্রহণ করিয়া] জীবিকা নির্বাহ করে। 

যোগীরা ছুঃস্থ লোক, তথাচ অন্য অন্য বৈষ্ঞবের ন্যায় তাহাদেরও 
স্বতন্ত্র মঠ ও মোহস্ত আছে | ভাহার! সেই মোহস্তের নিকট মন্ত্রোপদেশ 
গ্রহণ করে। 

উৎবল-দেশীয় অনা একপ্রকার বৈষবের নাম গুকবানী। তাহারা 
গহস্থ। তাহাদের স্বতন্ত্র মঠ ও মোহস্ত আছে; সেই মোছস্তের নিকট 
মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করে এবং কৈবর্ত, ক্লবিজীবী, মালাকার প্রভৃতি নাঁন। 
জাতীর লোককে মন্ত্র শিষ্য করিয়া খ!কে। সেই অমস্ত শিষ্য-সেবক 
ও রুষি-কার্ধযাদি দ্বার! তাহণদের সংনার-নির্বাছ হয় | তাহাদেরও পঙ্গত 

স্বতন্ত্র ; অন্য বৈষুবের সহিত পক্তি-ভোজন হয় না। 

্রাঙ্ষণ বৈষ্ণব, খটগুত বৈষ্ণব) করণ বৈষ্ণব, গোপ বৈষ্ঞৰ 
প্রভৃতি নানাজাতীয় বৈষ্ণব । 

বা্গলা-দেশীর বৈষবের সহিভ উৎ্কল-দেশীয় টবফবদিখেঁর এই 
একটি বিষয়ে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ষে, উৎকল-দেশীক্ন অনেক- 
রূপ বৈষ্ুবের মধ্যেই জাতি-ভেদ প্রচলিত আছে । এমন কি, কোন. 
কোন জাতীয় বৈষ্ণব দেই সেই জাতীর বৈষ্ণব বলিয়াই প্রসিদ্ধ রহি- 
য়াছে) যেমন ব্রাক্ষণ বৈষব। থগ্ৈত বৈষব, করণ বৈষ্ণব, অদৃগোপ 
বৈষ্ণব, কারস্থ বৈষ্ণব) রজপুত বৈষ্ঞব, বণিক বৈষ্ব, গেড় অর্থাৎ গোঁপ 
বৈষ্ঞব ইত্যাদি । উৎকল দেশে খখ্ৈত নামে একটি জাতি আছে, তাছার1, 
ক্ষত্রিয় জাতির প্রতিলোমজ জাঁতি-বিশেষ বলিয়! শ্রসিদ্ধ। এঁজাতীর 
বৈষবের মাম খটুভ বৈষ্ণব | ব্রাঙ্মণ-কুলোস্তব যে সমস্ত ৰাক্তি বৈষ্ণব". 
ধর্ম অবলগ্বন করে, ভাহারাই ্রাঙ্গণ বৈষব | ভাঙাদের মধ্যে কেছব!. 
বৈব-র্ম গ্রহণ করিয়া বজ্ঞোপবীত রক্ষা করে এবং কেছব1 উচ্ধা 
পরিত্যাগ পুর্বক ভেক লইয়া থাকে । তাহারা ব্রাহ্মণ শৃ্ নানাজাতিকে, 
শিষ্য করে। এইরূপ, করণ, কায়ন্থ, গোপ, বণিক্, রজপুত প্রভৃতি, 
নানাজাতীর়, যে সমুদায় ব্যক্তি বৈফব-ধর্ম অবলম্বন করে; . ভাছারাই, 
সেই সেই জাতীয় বৈষ্ণব বলিয়া প্রচলিত আছে। ভাহার। বিবাহ গু পক্তি- 
ভোল্ুনে জ্ব ক্ব জাতি-র্ধ্যাদা রক্ষা! করিয়া চলে | এবক্াতীয় 



২২৮ ভাঁরতবর্ষাঁয় উপাঁনক-সম্রদায়। 

অন্যজাতীর বৈষণবের গৃহে বিবাহও করে না, অর খা ন। ও পাঁডতি* 
ভোজনেও একত্র উপবিষ্ড হর না” | তাহার! সকলেই ভেক লইরা ভোর* 
কোগীন ধারণ পুর্র্বক বৈষব-ধর্থে দীক্ষিত হয় ও সকলেই নাঁনাজাতীর 
লোককে শিষ্য করিয়! থাকে। পুরিও কটক জেলার এরূপ অনেক 
বৈষবের বনতি আছে । উল্লিখিত গৌড় বৈষষেরা কেবল গেধুড় অর্থাৎ 
গোয়ালাদিগকে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করে| যে সমম্ত উৎ্কল-দেশীয় 
গ্োপ-জাতীয় বেছারার1 কলিকাতা অঞ্চলে ষান-বহনাদি কর্থ করে) 
তাছার! এ গৌড় বৈষবের শিষ্য 

গৌড় বৈষাব ও তদীর শিষ্যদিগের মধ্যে কাহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁছারা 
মৃত ব্যক্তির শব দাহ ন! করিয়! মৃত্তিকার মধ্যে সমাধি দেয় | অটাতানন্দ 
গোৌন্বামী এই সপ্প্রদায়ী একটি তেজীয়ান লোক ছিলেন; কটক 
জেলার অন্তর্গত নেম্বাড় গ্রামে তাহার সমাধি আছে । সেটি ইহাদের 
একটি তীর্থ-স্থান-বিশেষ। গোপ বৈষাতের! ও তদীয় শিষাগ্রণ তপায় 
মাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা নহকাঁরে পূজা দেয়। প্রতিবর্ষে এক দিবন তথায় 
যাত অর্থাৎ মেল? হইয়। থাকে, তাহাতে বিস্তর লোকের সমাগম ছয়। 

বাজল! দেশের ন্যায় উৎকলেঞ ব্রাঙ্মণ-বংশেুব গোস্বামী ও অধি- 
কারী নামক বৈষব-গুকর বসতি আছে; উীছাঁরা শিষ্য সেবক রাখি 
মন্ত্রোপদেশ প্রদান করেন ; তাহাতেই তাঙ্ছাদের জীবিকা-নির্বাহ হয় | 

বিরকত, অভ্যাহভ ও নিহঙ্গ বৈষ্ণব | 
উৎকল-দেশীয় কতকগুলি লোক আঁপনাদিগীকে বিরকতত ও অভ্যাহত 

বলিয়৷ পরিচয় দেয় । এই হুইটি শব্দ বিরক্ত ও অভ্যাণভ শকের রূপান্তর 
ডাহাঁর সন্দেহ নাই | ইহাদের সংজ্ঞা শুনিলে, ইহাদিগকে এক এক 

রূপ উদ্দাসীন বলিয়া! প্রভীতি জশ্বে। উদাীন বৈষ্বদের মধ্ো যাহার! 
বৈষ্তব-মঠে অবস্থিতি করিয়া! বিগ্রহ-সেবাদি কার্ষো নিযুক্ত থাকে, 
তাঁহারা বিরক্ত | আর যাহার! এক স্থানে অবস্থিড মা হঙইরা মঠে মে 
ও স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করেঃ? তাহাদের নাম অভ্যাগত।1 এই 

চুইটি শব্দ অনভিজ্ঞ বৈস্থবশীণ করুক বিক্ৃভ হইয়া বিরকত ও অভ্যাহত 
নাম প্রচলিত ছহ্রাছে | 

নিহল্গ, শব্দটি সংস্কৃত নিঃসঙ্গ শব্দের রূপান্তর তাহার সন্দে্ক নাউ। 
উৎকল-স্থিত উল্লিখিত নামধারী বৈষাবের1 বিরক্ত অর্থাৎ উদাসীন! 
ইছার] মঠ প্রস্তুত করে পুজারী দ্বার! বিগ্র-সেবা করায়। রাক্রিকাঁলে 
মঠে বাঁ করে এবং দিবাতা থে মঠের বায়- নির্াারথ ব্যক্তি. না 
জিপ পি ক ২৯৬৮০ ০০৮০ ক বন পাপ. ওল শান ক ম্প্/পাটি-গািশপস 

* পুর্-লিখিভ অনন্তকুপী ইৈঝণের। এবিফয়ের ব্ছিচারনন্থণ |. 



পরিশিষ্ট । ক ২১৯ 

নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতে যায়ঃ কিন্তু তগুলাদি মুক্টি-ভিক্ষ! করে না| 
ইহারা লোকের অতিমাত্র ভক্তি-ভাজন। নিজ বৈষবের মৃত্যু হইলে, 
ভাহার চেলার1 অর্থাৎ অনুর্ঠত নিহঙ্গ শিষ্যেরা আপনাদিগের মঠেই 
ভদীয় শব দাহ করিয়া! একটি ইন্উকময় বেদি মির্খাণ করার ও সেই 
বেদির উপর তুলমী-বৃক্ষ রোপণ করিয়া করেক দিন পর্যন্ত তাহাতে 
ভল-সেচন করে| চেল না থাকিলে, প্রতিবাসী ভদ্র লোকে এরূপ 
অন্ত্যেকট ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়। থাকে। 

কালিন্দী ও চামার বৈষ্ব। 
উৎ্কলের মুচি, হাড়ি প্রভৃতি ইতর-জাতীয় বৈষবের মাম কালিন্দী 

বৈষ্ঞব। ইহারা গৃহস্থ; ভেক লইয়া ডোর-ক্ধুপীম ধারণ করে; তথাচ জাতি 
পরিত্যাগ করে না। ইহাঁর। ম্বজাতির গৃছেই পাণিগ্রহণ করে এবং নান] 

বিষয়েই হ্যসম্্রদায়-মধ্যে সর্বতোভাবে 'বর্ণ-বিচার রক্ষা করিয়া চলে | 
ধ্গলা দেশে বর্মব্রাক্ষণ্রো! যেমন ইতর-জাতীর লোকের পেখুরহিত্যাদি 
করে, সেইরূপ, উৎকলের এ কালিন্দী বৈষ্ণবের] হাড়ি মুচি প্রভৃতি অন্তাজ- 
জাতীয়দিশকে বিষ্পু-মন্ত্র উপদেশ দের। কাঁলিন্দী টৈফবেরা ও তদীয় 
শিষ্যের। শব দাঁছ করে না; মৃত্বিকার মধ্যে খনন করে এবং নর দিবস 
পর্ধান্ত অশৌচ পালন করিয়া দশম দিবসে আন্তককত্য সম্পাদন করিয়া 
খাকে। $.. 

চাঁমার বৈষবের1 একরপ শ্বতন্্ বৈঝব | তাহার! চামার- জাতীয়? ; 
চামারদিগ্নকেই মন্ত্রোপদেশ প্রদান করে! কালিন্দীদের নছিত তাহা” 
দের একত্র পক্কি-ভোজন হয় মা। চামার বৈষ্ঃবদিখেরও মোহস্ত আছে): 
তাহার! সেই মোহস্তের নিকট উপদিষ হয়। | ন্ট 

উৎকল.দেশীয় উল্লিখিত বৈষ্ব-সম্প্রদায় সমুদায়ের পৃ্ক্' পৃথক রি 
গুমোহস্ত আছে | তদীয় দলম্থ বৈষবেরা তাঁছারই নিকট মস্ত্রোপদেশ 
গ্রন্ণ করে এবং আপনার অন্য অন্য জ্ঞাতীয় গৃহস্থ লোককে শিষ্য 
করিয়া! থাকে । কালিন্দী বৈষাব, ৌোপ বৈধব পুভূতি যে সমস্ত বৈষব-. 
দলের শব সমাধি দিবার কথা লিখিত হইয়াছে, তস্ভির, অনা অনা দলস্থু 
বৈষ্ণবের। অতিবড়ী ৪ বিশ্বুধারীদের মত হর ব্যক্তির টিলা ফি 
লম্পাদন করিয়া ধাকে। ৃ : 

 হরিব্যাসী, রাঃ সাদী; বড়গল, লী ও তু শী 

তিলক-তেদ পযুক।, উৎকলে নে, অভিতডী
 শু. হিমাধারী নাম 



১৩০ তাঁরতব্ধীয় উপানসক-সম্প্রদায় 

তিলক প্রবর্তিত করিরা নিজ. নিজ নামে এক একটি বৈষ্ঃব-দল সংস্থাপন 
করেন; যেমন হরিব্যামী, রামপ্রসাঁদী, বড়গল্ ইতাদি। নিমাৎ-সম্প্র- 
দায়ী হরিব্যাসীর1 অন্য অন্য সকল অংশেই রামানদ্দীদের মত তিলক- 
লেবা করে ; বিশেষ এই যে, ললাটিস্থ উর্ধপুপ্ডের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ স্ত্রী ৯ 
না করিয়া ভ্রবুশীলের মধ্যন্থলে শ্যামবিন্দি নামক কষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দ্বার] 

একটি ক্ষুদ্র বন্দু করে। শ্যাঁনবিন্দর অসংস্থান হঈলে, গৌোপীচন্দন দ্বারা 
শুত্রবর্ণ বিন্দু করিরা থাকে । রামানন্দীর! ভ্রযুগলের নিন্বস্থলে ও নাসি- 
কার উদ্ধভাথে গোপীচন্দন লেপন করিয়া যে অর্দগোলাককতি বা তদনু- 
বূপ এক প্রকার আকুতি প্রস্তুত করে? তাহাকে সিংহামন বলে। 
ছরিব্যানীরা সেক্ূপ লিগ সিংহানন না করির! অর্ধগেলাকতি রেখামাত্র 
করিয়া থাকে । এ আকুতি বা রেখার উতর প্রান্ত ললাটস্য উর্দপু্ধে 
নিশ্নভাগে লগ্ন করিয়া দেওয়া ছয় । ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্গত 
মুখিপট্টানে হরিব্ণাসীর আদি আস্থান আছে। রামাৎ-সশ্রদারী রাম-, 
প্রসাদীর ভ্রমধো ক্ুষবর্ণ বিন্দু নাঁ করিয়া উহার কিঞ্চিৎ উদ্নে ললাট-. 
দেশের মধান্থলে শ্বেতবর্ণ বিন্দু করে। নেই বিন্দুটি হরিব্যানীদের 
অপেক্ষ! বৃহত্তর । ইহাদের এই ভিলককে বেণীতিলক বলে । ইচাদের 
এইরূপ সংস্কার আছে যে. সীতা! দেবী স্বহুন্তে রামপ্রসাদের কপালে এই 
তিলক অহ্থিত করিয়। দেন! গৌরক্ষপুর জেলার অন্তর্নত সকয়ার্ নামক 
গরমে ইহাদের একটি আম্থান আছে। ৰড়খল্ নামক রাঁমাৎ-সম্রদারী 
বৈষবের] উক্তক্্রপ বিন্দু না করিয়া রামানন্দীদের মত উর্ধধপুঞ্চের 
মধ্যদেশে রক্কবর্ণ শ্রী করে কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় ভ্রর নিশ্নস্থলে 
নাপিকার উর্ধজণে সিংহাসন করে না। এ সম্প্রদার্ী লঙ্কগী নামক 
বৈল্বেরা রামানন্দীদের মত সিংহাসন করে, কিন্তু তাছাদের ন্যার 
রক্করবর্ণ শ্রী না করির! শ্বেতবর্ণ শ্রী করে। অযোগার ইছাদের আন্থান 
আছে | চতুভুর্দিংদের তিলক রামানন্দীদিখেরই অনুরূপ, কেবল 
ললাটে স্ত্রী নাই । শ্্রী-স্কান শুন্য থাকে। ইহারাও রামাৎ-সপ্প্রদায়ী | 
বৈষ্ঃবদের বিশ্বাস এই যে, চতুভূজী-দলের প্রবর্তক সাধু-বিশেষ কোন 
উপলক্ষে চত্ুভুজি ধারণ করিয়াশনিজ প্রভাব প্রকাশ করেন এই নিমিত্ত 
এই দলের নাম চত্ুভূঁজী হয়| পশ্চাৎ প্রধান চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 
পাশ্চাতা ও দাঁক্ষিণাতা বৈষবগণের প্রায় সমস্ত প্রকার তিলকের প্রতি- 
রূপ চিত্রিত হইভেছে; দেখিলেই বুবিতে পাকা যাইবে প'। 

২:55 পি? যে এপ লা কাত পা 0 টির নি ০৬০ ০:৮০০০০ ৯িপীত পাপপীল পাস ২৯০০5 পিতা পাত পপ 

ঈ% উর্ধীপুণ্ডের মধ্যরেখার নাম জু | 
1 বৈঝব-্ধর্ে তিলকের বড় মহিমা | বা্গল! দেখেও তিম তিন, টঞন-দলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তিলক-সেবা দেখিতে পাওয়া যায় 1 নিতানব্ধ প্রভুর পরিবারে এ্ছপত্াক্তি। আদৈত প্রভুর পরিবারে বটগজান্কতি। আচ দা 



পরডুর পরিবারে কিপপুমপানি গোরীদাস, পণ্ডিতের পারবারে রসকলিক 
ইত্যাদি নান! বৈষব-দলে নানা প্রকার তিলক প্রচলিত রহিয়াছে | পে ল | 
ঙিলিক নাপিকা-পৃষ্ঠে কর! হই] থাকে ।: ভদভিরিক্ত) এ মুর বৈধব-পরি- 
বারের ললাট-দেশেও নালা রূপ উরু দেখ। যায়| এক্ছলে পরিবার শকের 
অর্থ »ণিষ্য.পরম্পরা | 



ই৩২ ভাঁরতবষাঁয় উপাসক-সম্জ্রদাঁয়। 

পর্ব পৃষ্ঠায় যে যে বৈষ্ণব-দলের ভিলক-সমুছের প্রতিরূপ চিত্রিত হইল, 
একাদি অঙ্ক নির্দেশ পূর্বক যথাক্রমে তাহাদের নাম লিখিত হুইতেছে। 
১ রামানন্দী; ক চিহ্নিত অর্ধগোলাক্কতি স্বেতবর্ণ তিলকাংশের নীম 
সিংহানন। ২ হরিব্যাসী। ৩ রামপ্রসাদী | ৪ চতুভূজী। ৫ বড়গ্রল্। 
৬ লক্করী| ৭আঁচাঁরী। ৮ মধ্ধাচারী। ইহাদের কোন দলে কফ্বর্ণ বিন্দু 
করে ; কুষণবর্ণ মৃত্তিকা ন! থাকিলে শ্বেভবর্ণ বিন্দু করে ; অপর কোন দলে 
কুষ্ণবর্ণ শ্রীকরে ; অবশিষ কোন দলে জী-ম্থান একেবারে শৃন্য রাখে । 

কিন্তু এই তিনের সমুদায় প্রকার তিলক আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হর 
নাই। ৯ বল্পভাচারী ; বল্পভাচারীর। ভ্রয়ুগলের মধ্যচ্ছলে কষঃবর্ণ বিন্দু 
করে; ককফবর্ণ মৃত্তিকা না থাকিলে শ্বেতবর্ণ বিন্দু করিয়া থাকে। 
ইহাদের ভিলকে সিংহাসন নাই। এই সমস্ত সপ্রদারী বৈরাগীর) 
ইচ্ছানুারে কখন কখন নিজ তিলকের পরিবর্তে সমুদায় ললাটে গ্নোপী- 
চন্দন এবং কখন কখন বৰ সমগ্র মুখমণ্ডলে রামরজ. নামক মৃত্তিকা*বিশেষ 

লেপন করে। 
গৌগীচন্দনে শ্বেতবর্ণ, শ্যামবিন্দি নামক মৃত্তিকাঁতে ক্ুষ্বর্ণ, এবং 

হরিদ্রা, মৌহাগী। ও নেবুর রন মিশ্রিত করিয়া পীত & রক্তবর্ণ তিলক 
করিতে হয়। এই শেষোক্ত তিলক-উপাদানে সোহাগার ভাগ অধিক 
হইলে রক্তবর্ণ ছয়, নতুব! একরূপ পীতবর্ণ হইয়া থাকে | 

ফরারী, বাণশধটী, পঞ্চধুনী প্রভৃতি বৈষ্ণব তপস্থী। 
পরমার্থসাধন উদ্দেশে কার-রেশ করা হিন্দু-ধর্খের একটি প্রধান 

আঙ্গ| তদনুসারে, সন্গ্যানীদের ন্যায় বৈরাগীদের মধ্যেও করারী, 
হরধাধারী, বাণশযী, পঞ্চধুনী, মৌনকব্রভী, ঠাড়েশ্বরী * প্রভৃতি নানা- 
প্রকার তপস্থী দেখিতে পাওয়া যায়| তদতিরিক্ত+ কেছ কেহ মৃৎপাত্রে 
তুলসী-বক্ষ রাখি হস্তে ধারণ পুর্র্বক করতল উর্ধদিকে ডন্নত করিয়। 
রাখে। কেন ফেহ কটিদেশে কাষ্ঠের আড়বন্ধ ও কাষ্ঠের কোঁপীন 
ধারণ করিয়া তপস্যা করে; ইহাদের নাম কাঠির! । কেছ কেছ 
আবার এ অঙ্গে জিন্তির অর্থাৎ একরূপ লে1হ-শৃঙ্খল দিয়া! থাকে; 
তাহাদের নাম লোহিয়!। তাঁহারামুজ, নামক দ্রবা-বিশেষের একরপ 
রজ্জুও কটিদেশে বন্ধন করিরা রাখে । এই সমস্ত ধারখ করিবার হ্বতস্ত্ 
স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে। জিঞ্রির-ধারণের মন্ত্র এই। 

সুজজী অন্মন অহনা তালা । 
ঝ্ীস্কান্জী হত্বজন্ছ জ্বল ভ্বামা&  . 

এই পুপ্তকের শৈব-লপ্্রদাক-বিঃখের ৯৯--১০২ পৃ টি 



পরিশিষ ২৩৩ 

ধেসমন্ত বৈরাগী সর্ধাঙ্গে ভন্ম-লেপন রূপ ব্রত অবলঘ্বন করে, 
তাহাদের নাম খাকী। থাক শকের অর্থভল্ম। এই পুন্তকের প্রথম 
ভাগে তাহাদের প্রসঙ্গ আছে *| ভম্মলেপনের মন্ত্র এই, প 

মহীমা তক জিনা তত অ্বইমা মী স্ীযা লী আরনিনৃ 

সভ্ধ জং হত সঘধ বদ অক্কি স্বা্ধ বন্দনবী ছু ্বমা ব্যাজ 

সা কি দান আন্ব্র পিহন্ আমি আম। 
এইরূপ ব্রত-ধারী নানা প্রকার উদানীনের! জন-সমাজে অসাধারণ 

ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু বৈরাগীদের মধ্যেই কোন কোন 
সাত্তিক-ভাবাপন্ন ব্যক্কিকে বলিতে শুনিয়াছি, এই সমস্ত বাছা আড়ম্বর 
কপট-বেশী বৈষ্ণৰদের উপার্জনের পথ মাত্র। শৈব সন্গাসী- 
দের প্রকরণে কয়েক প্রকার তপন্যার বিষয় লিখিত হইয়াছে । তদতি- 
রিক্ত ফরারীর যেমন ফল-মুল মার তক্ষণ এবং ভধাধারীর1 যেমন ছুষ্ধ মা 
পান করিয়া! জীবন রক্ষা করে, মেইরূপ কোন কোন বৈরাগী কতকগুলি 
লক্কামরিচ মাত্র আহার করিয়া তপন্য।-মহিম। প্রকাশ করে শুন 
গিয়াছে। কেছ কেছ যেমন পৃ্চধুনী অর্থাৎ পঞ্চ স্থানে অগ্নি ভ্বালিয়া 
তপসা! করে, সেইরূপ কেছৰা চতুর্দিকে চৌরাশীটি ধুনি প্রজ্বলিভ 
করিয়া! তশ্বধ্যে উপবেশন পূর্বক জপাদি করিয়া থাকে। 

আচারী। 
রামানজ-সম্পরদায়ের একটি শাখা যেমন রামানন্দী অর্থাৎ রাঁমাঁৎ, 

সেইরূপ, অপর একটি শাখার নাম আচারী | বরং সাক্ষাৎ সন্ধে ইছ1- 
রাই রামানুজ-সপ্প্রদায়ী মূল বৈষ্ণব | রামান্ুজের ও ভার প্রথমকার 
শিষা-পরম্পরাগত বিষ্ট-উপাসকদিগের উপাধি আচার্ধ্য ছিল; যেমন 
রামানুজ আচার্ধ্য, অনস্তানন্দ, জি আচার্য, গর়েশ জি আচার্য ইত্যাদি। 
তাছাদের হইতেই আচারী সংজ্ঞ! চলিয়া আসিয়াছে । চলিত কথার 
রামানন্দী'দিশকে সাধারণী বৈষ্ঃব& বলে| সেই সাধারণীদের উপাঁধি 
যেমম দাস, দেইরপ, ইছাদের উপাধি আচারী| ইহার! নারায়ণের 
অর্থাৎ শঙ্চন্ক-গাদা-পদ্ধারী বিছ্ুর উপানক! ইহাদের পারমার্থিক 
মতের নাম বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ। এই পুস্তকের প্রধম ভাগের অত্তর্থত, 
রামানুজ-সন্পরদায়বিবরণের ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠায় তাঁছার বিবরণ করা 

: ছইয়াছে দেখিবে | রামাদন্দী-মনতা্গায়ে ব্রাহ্মণ, 'ক্ষত্রিয় প্রদ্ৃতি সকল, 



২৩৪ ভ।রতবধাঁয় উপানক-মগ্াদ!য়। 

বর্ণেরই প্রবিষ্ট হইবার অধিকার আছে; আচারি-সপ্রদায়ীয়1! কেবলই 
ব্রাহ্মণ । ইহাদের অধিকাঙশ . ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের অধিবাদী। 
রামানন্দীদিখের তিলকের শ্রী অর্থাৎ মধ্য-রেখা লোহিতবর্ণ ; আচারীদের 
এ প্ীপীত অথব। আরক্ত পীতবর্ণ। রামাতের। দ্বারকায় শিয়া বানৃ- 
যুগলে শগ্র-চক্রাদির তপু মুদ্রা বা শীতল মুদ্রা * গ্রহণ করে; আচারী 
ব্রাহ্মণের পুর্বে ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্গত কেবল তোতাদরির 
মঠে তগু মুক্রা ও শীতল মুদ্রা উভয়ই লইভ; এক্ষণে তদতিরিক্ত অন্য 
অন্য নানাস্থানে গ্রহণ করিরা খাঁকে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই গৃহস্থ ও 
ংশ-পরম্পরাক্রমে রাঁমানুজ্জ-প্রবর্তিত ধর্-মতে দীক্ষিত; কিস্তু কতক- 

ভুমি বিরক্তও আছে। ইহারা আচাপী ভিন্ন অন্যের হস্তে ভোজন করে 
না; প্রয়োজন হইলে ম্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করে। দক্ষিণাপথে 

ইহাদের বহু-বায়-সাধ্য বৃহৎ বুছৎ বিস্তর দেবালয় দেখিতে পায়! 

যার। তাহার অনেক দেবালরে শিতুল, পাষাণ বা অক্টধাতু-নির্মিত 
বিষ্ু-মূর্তি ও সেই সঙ্গে অনা অন্য দেব-বিগ্রহও স্বাপিত রাছিয়াছে। 
পশ্চিমোত্তর প্রদেশের মধ্যে বৃন্দাবনের রঙ্গজির বিগ্রহ রঙ্গাচার্য্য নামে 

একটি আচারী ব্রাহ্মণের অনুরোধেই প্রতিষিত হয় । লক্ষমীচন্দ শেঠ নামে 
তদীয় সেবক অনেক অর্থ ব্যয় দ্বারা ' বিশ্বাহের মন্দিরাদি প্রস্তুত 
করিয়া! দেন। এ রঙ্গাচার্্য গৃহস্থ। বাঙ্গাল! দেশের মধ্যে মুর্শিদাবাদে 
ও চক্্রকোণায় ইহাদের দেবালয় আছে! উৎকলেও জগন্নাথক্ষেত্রে 
কভবগুলি মঠ দৃষ্ ছইয়া খাকে। ইহারা ক্ষত্রিয় বৈশ্াদি নান] বর্ণকে 
শিষা করে। 

বৈষ্ণব দণ্তী। 
ইইারণ রাঁমনুজ-সপ্পরদায়ী ব্রাহ্মণ-কুলোস্ভব দণ্ডি-সম্প্রদায় | দশনামী 

দণ্তীর! একগাছি দণ্ড ধারণ করেন; ইহারা ত্রিদগ্ডী, অর্থাৎ ভিন গাছি 
দণ্ড একত্র বন্ধন করিয়া সঙ্গে রাখেন । শিখা ভিন্ন সমস্ত মস্তক মুগ্ডন, 

গ্েকরা বস্ত্র পরিধান এবং যজ্জোপবীত ও গল-দেশে তুলসী-কাষ্ঠ 
ও কমল-বীজের মালা ধাবণ করেন। ইহারা নারায়ণ অর্থাৎ চতুভূ্জ 
বিষ্ুর উপাসক 1 বিশেষরূপ শুদ্ধাচার অবলম্বন, অহরছছ বেদাধায়ন ও 
নানাপ্রকার নিত্াক্রিয়ার অনুষ্ঠান ইহাদের অবশ্য কর্তব্য কর্ম | ইহাদের 
ভোজন, অগ্নিষ্পর্শ, কে$লীন ও কমগুলু-ধারণ, মরণানিস্তর দেহসৎকায় 

৯ ই সাপ ২০০ মাপ 

্ অঙ্গ-হিলেষে তথ লৌহ ছারা হরিনামাগি অক্কিত ভান তপ্ত টৌ 

এবং খোঁপীচন্দন সবার! গারে এপ গুক্রবর্ণ চিহ্ন করাকে শীতল মুদ্র বে 



পরিশিষ্ট ২৩৫ 

ইত্যাদি অনেক বিষর শৈব দণ্তী্েরই অনুরূপ %| কিনতু ইস্থাদের মধ্যে 
কেছই কুলাচারী শৈব দণ্ডীদের ন্যার মদ্য মাংস ব্যবহার করেন না। 

বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী ও বৈষ্ণব পরমহংস 

্র্ষচার্রী তিন প্রকার ; বাল ব্রহ্মচারী, বৃদ্ধ ব্রক্মচারী ও কুল-ব্রদ্ষচারী | 
যে সমস্ত ব্রাক্মণ কিরৎ কাল গৃহাশ্রমে সম্নিবিষ$ থাকিয়) পশ্চাৎ ব্রক্ষচর্ষেযর 
অনুষ্ঠান করে, তাছারাই প্রথমোক্ত ছুই প্রকার ব্রহ্ষচারীর পদ প্রাপ্ত 
হুইয়। খাঁকে। তাহার মধ্যে যাহার! অবিবাহিতাবস্থার সংসার- 

ধর্ম পরিভ্যাণী করে, তাহাঁরাই বাল ব্রন্ষগারী। আর যাঁছারা দার 
পরিগ্রহ পুর্ব্বক কি়ুৎকাল সংসারযাত্র] নির্বাহ করিয্না পশ্চাৎ ব্রহ্গচর্য্য 
অবলম্বন করে, তাহার! বৃদ্ধ ব্রন্ধটারী। এই উভয়ের, মধ্যে যাহারা 
বিঞু-মন্ত্রে দীক্ষিত, তাহারাই বৈষ্ণব ত্রদ্ষচারী। যতদিন তাহার! 
এই মন্ত্রের সাঁধন। সহকারে ব্রন্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকে, 
তত.দিন বৈরাশীর! ভাহাদের সহিত দর্গত অর্থাৎ সহবাসাদি 
করে, কিন্তু পঙ্গত, অর্থাৎ আহার-ব্যবহার করে না। পরে যখন 
্ষচর্যয সমাপন পূর্বক বৈরাগী গুক-বিশেষের নিকট কুলটুট, মন্ত্র 1 
নামে মন্ত্র-বিশেষ গ্রহণ করে, তখন বৈরাগীর। তাহাদিগকে স্বগণ 

মধ্যে গণ্য করিয়। ভাহাদের সহিত পঁক্তিভোজনে উপবিষ্ট হয় পু 
এইক্প বৈরাগ্য-অবলগন দ্বিভীর জন্বস্বক্ূপ। এই নিমিত্ত উল্লিখিত 
বৈরাশীরা দীক্ষা-কালে নিজ নিঞ্জ, পূর্ব নাম পরিত্যাগ করিয়। গুক-দন্ত 

সপ পিপিপি পপ পপ সপসীপীসীশপাসপিপ পশীপাপপিশাপাপপপ০০০ পপ পা পাশ পাপা 

% শৈব-সম্দায়-বিষরণের ৪৬--৫২ পৃষ্ঠা দেখ”। 
পৃ রাঁমাৎ নিমাঁ প্রতি ছিন্দুক্ছানী বৈরাশীর1 গৃহস্থ শিষ্য ও করে) 

কিন্তু তাঁহাদিশকে একুনটুট মন্ত্র উপদেশ দের না| বর্ণ-বিশেষে বিশেষ 
বিশেষ অন্য মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকে। নেই সকল যন্ত্রের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র. 
নাম আছে) ফেমন রামমন্ত্রর রামতারক মনত মহামন্ত্র |. ২২৪ পৃষ্ঠা 
মছামন্ত্র উদ্ধত ইয়ছে| - 

পট রামাৎ ও নিমাৎ প্রভৃতি- িনদু্থানী রশীদের পদকে জ্রাঙ্ষপ, 
ক্ষত্রিয় টৈশ্য এই তিন বর্ণে এক ক্ছানে উপবেশন করে) শৃদ্রদিগকে ক্ছু 
স্বরে ভোজন করিতে দেয়] পুর্বকালে আর্য ও শৃত্রে ফ্রেপ বিশেষ, ছিল; 

রামানন্ধী শ্রত্থতিরা গৃহ!অম পরিভ্যাগ করিয়াও, অনেক|ংশে তাহা রাখিয়া 
ছিয়ছে। আাদণ ক্ষজিয়াদি [ঘজাতিগণের মধ্যে যে জাতি দেপ বজশ 
পরী) 4 বৈরাধীদের মধ্যেও তাহা প্রচলিত আঁছে| ূ 



২৩৬ তাঁরভবরধীয় উপানক-সম্প্রদাঁয়। 

অন্য নাম গ্রহণ করে এবং পুর্ব্ব গৌত্র বিনর্ন করিয়া! আপনাদিশকে 
অড্লুতগোত্র বলিয়া! পরিচয় দের। যে সকল ব্যক্তি গৃহ্াশ্রমে থাকিয়। 
্রহ্ষৃচর্য্য-ধর্মের নিয়মানুস'রে চলে, তাহাদের নাম কুল-ব্রক্ষচারী। ভাছার। 
যথাবিধানে মস্তানোৎপাদন করিলেও প্রত্যবার হয় না। 

যাহার] রামানুজাদি-সম্প্রদায়-সম্মত বৈষ্ব-দীক্ষায় দীক্ষিত ছুইয় 
পশ্চাৎ পরমহংস-বৃত্তি অবলম্বন করে, তাঁছারাই বৈষব পরমছংস। 'শৈব 
পরমছৎনদের সছিত ইঙ্কাদের গ্রভেদ এই যে, ইছার। বিফ্ু-পরায়ণ। বিজু 

পক্ষীয় ও বৈষণব-সহবাপী। শৈব পরমহুংসের। ধেমন আপনাকে শিব- 
স্বরূপ ভাবন। ও শিবোইছং শিবোইছং বাক্য উচ্চারণ করে, ইছারাও সেই 
রূপ অচু/তোইছং অহং বিষ্ুঃঃ এইরূপ ভাৰন। ও উচ্চারণ করিয়া থাকে। 

রামানুজাদি চারি সম্প্রদায়েরই প্রাতে। মধ্যাছে ও সারংকালে যথাবি- 

হিত মন্ত্রোঙ্চারণ পৃব্বক মান, আচমন, দেবাঁ্চনাদি নানাবিধ নিতাক্রিয় 
করিবার বাবস্থা আছে। পটল ও পদ্ধতি নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে এই সমস্ত 
ক্রিয়ার বিষর লিখিত হইয়াছে এই নিমিত্ত এই সমুপায় ক্রিরাকে 
পটল-ক্রিয়। ও পদ্ধতি-ক্রিয়া বলে | বাছা বাপারের অনুষ্ঠান পরিরর্জন- 
পূর্বক মনে মনে ভগীবানের চিন্তন-অর্চনাদিকে মানসী ক্রিয়া ৰলে| 
পরমছংসের1 এই মকল ক্রিয়া বিহিত বিধান ক্রমে পরিত্যাঞ করেন। 

ইহারা বৈরাঁগীদের অনুষ্ঠের তিলক, কণ্ঠী, মালা-ধারণ প্রভৃতি বাছা) 
ব্যাপার এবং ফলাছার, ছুগ্ধাহার, বাঁণশয্যাঃ জিঞ্রির ব্যবহার প্রভৃতি 
তপদ্যারও অনুষ্ঠান করেন না । কেশ, জটা, শ্মশ্ঃ প্রভৃতিও রাখেন না? 
শৈব পরমছংনদের ন্যার সময়ে সময়ে সমস্ত যুগ্ন করিয়া ফেলেন। ডোর- 
কোঁপীন৪ঙ আবশ্ুক বোধ করেন না) ইচ্ছ ছয় রাখেন; ইচ্ছা মা ছয় ন 
রাখেন। নিজেও অন্ন-পাক করেন না এবং ব্রা্ষণ ব্যতিরেকে অন্য 
বর্ণের ছন্তে ভোজন করেন না। যোগ-সাধন দ্বার] সাযুজ্য-মুক্তি-লাক ই. 
দের পরম পুকষার্থ। অগ্রে সালোক্য ও পরে সাযুজা-মুক্তি সিদ্ধ হয় এই. 
রূপ ইহাদের বিশ্বান। বিঞ্ুর মহিত এক লোকে নহবাদকে সালোক্য এবং 
াছার হিত সংযুক্ত অর্থাৎ হাতে লীন হওয়াকে সাধুজ্য-মোক্ষ বলে। 

ইইার। কুলাচারী শৈব প্রমছংসদের ন্যাক্চ মদ্য মাংস ব্যবহার করেন 
ন1 ; প্রত্যুত তাহাতে স্বণ। ৪ অশ্রন্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

মাগী । 

্বারকা অঞ্চলে মার্গীনাধু নামে একপ্রকার বৈফব আছে , তাঁহার! 
অন্যান্য গৃছস্থের মত কষ-কার্ধ্য ও বাণিজা-বাবসায়াদি করিয়। মংলা" 
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যাত্র। নির্বাহ করে| নল! পথের মধ্যে এক ভীর্থ-যাত্রী বৈরাগীর মৃতু; 
ঘটে। তাছার সহিত কোন কোন ধর্থ-্র্থ-ছিল ; কতক গুলি লোকে 
সেই সমস্ত ধর্ম-গ্রন্থ প্রাণ্ড হুইয়! তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়| 
তাহার মার্গ অর্থাৎ পধমধ্যে সেই গ্রন্থ গুলি লাভ করিয়া! তদীয় মত 
অবলম্বন করে, এই নিমিত্ত তাছাদের নাম মার্গী ব! মার্দীসাধু বলিয়! 
প্রসিদ্ধ হয়। তাহার সাতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধ! সহকারে সেই সকল 
গ্রন্থের অর্চনা করে শুনিয়াছি। রায়ানন্দীর! বলে, ভজন মাধন 
বিষয়ে তাহাদের মছিত আমাদের অনেক অংশে এঁকা আছে, তথাচ 
তাহার! গৃহস্থ এই নিমিত্ত রাঘাৎ নিমাৎ প্রভৃতি নাপ্রদায়িক বৈফবের। 
তাহাদের দছ্িত একত্র পংক্তি-ভোজনে উপবেশন করে না। 

পল্ট,দামী, আপাপন্থী, সৎনাষী, দরিয়াদানী, 
বুনিয়াদদাসী, অনহদৃপন্থী ও বীজমার্গী। 

পণ্ট,দানী, আপাপস্থীঃ সৎনামী, দরিয়াদাসী, বুনিয়াদদানী, অন- 
হদ্পন্থী-ও বীজমার্দীরা। সকলেই আপনাদিশকে নির্ণ-উপাসক বলিয়া 
পরিচয় দেয়; কোন দেব-প্রতিমূর্তির অর্চনা করে না, নুতরা 
আপনাদের ভজনালয়ে দেব-প্রতিম! প্রতিষ্ঠাও করে না। এই সমস্ত 
বৈফবদল স্্ীসপ্রদায প্রভৃতি চারি প্রধান সপ্রদায়ের অন্তর্থত নয় । 
নানকগন্থী, দাহ্পস্থী, কৰীরপন্থী প্রভৃতি যেরূপ কতকগ্চলি প্থী 
আছে, ইছারাও সেঈরপ পন্থী-বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হয়| রামাৎ 
নিমাৎ প্রভৃতি মাপ্রদাকিক বৈষবের| ইছাদিগকে পাষও বলিয়। মণ! 
করে। ইহাদের পঙ্গতে উপবেশন কর] দূরে থাকুক ইচছগাদের অজ্প- 

স্পর্শ ও করে না; করিলে, দপনাদিশ্নকে অশুচি ও পাপ-গ্রন্ত মনে 
করে এবং যেস্থানে তাহারা উপস্থিত হয়; সেস্থান অপবিত্র বিবেচনা 
করিয়া থাকে। | 

পণ্ট,দাসী।--এই পন্থী পণট, দাস কর্তৃক প্রবর্তিত ছয় এই মিথিত ্ 
ইছার নাষ পণ্ট 'দানী। তদীয় গুকর নাম গ্োোবিন্ সাহেব। কাশী জেলার 
অন্তর্গত আহিংগীলা ও ভৌড়ফুড়া গ্রামে উহার আস্থান আছে 
এইরূপ প্রবাদ আছে যে, সাছাদৎ আলি নামক নবাবের লময়ে প্ট,- | 
দাস এই পন্থী প্রচলিত করেন। ১৭৯৭ বা ১৭৯৮ খফানে সাছাদৎ 
আলি অযোধার নবাবী, পদ প্রাপ্ত হন অতএব ঁ রব দাতার, 

ওখাংশে এংপ্থী খবরিত হইয়াছে বলিতে ছয়। অনার পপট-. 
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দাসের গাি বিদ্মান আঁছে | তখায় চৈত্র মাসে রামনবমীর দিবসে 
সরযূ-ম্নানউপলক্ষে একটি মেল! হুইয়া থাকে ; এই পন্থীর৷ সেই দিবসে: 
তথায় উপস্থিত ছইয়। এঁ গাদির মনত্তাকে অর্থ-দাঁন ও নানাবিধ 
দ্রব্জাত প্রদান করে। ভাঙার শিষা পলাুদাস, পলাটুদাসের শিষ্য 
রামকফদাম এবং রামকুষ্দামের শিষ্য রামসেবকদান| শুনিতে পাই, 

রামসেবকদাঁস এখন বর্তমান আছেন। 

পণ্ট,দাদী উদানীনের! গল-দেশে তুলমী-কাঁষ্ঠের ছির ও গুঞা রাখে, 
শ্বেতবর্ণ মৃত্তিক1 দ্বার! নাঁসিকার অগ্রভাগ হইতে কেশের নিকট পর্যন্ত, 
উর্ধপু করে এবং কৌগীান ধারণ ও পীভবর্ণ কোর্ত! ও টুপি বাবছার 

করিয়া পাকে | ইছাদের মধ কেছ কেছ কেশ ও শ্াশ্রঃ রক্ষা করে 
ও কেহ কেছ নমন্তযুগ্ডন করিয়া ফেলে। 

ইহাদের পরম্পর সাক্ষাৎকার ঘটিলেঃ ইহার! সত্যরাম বলিয়া 
অভিবাদন করে। মহস্তকে অভিবাদন করিলে; তিনিও নভারাঁম 
বলিয়। উত্তর দেন। 

অযোধ্যা, নেপাল, এবং লাকৃনাড প্রদেশে এই সস্প্রদাযী গৃহী 
লোকের বনদতি আছে । তাহারা ও পশ্চালিখিভ সৎনামী ও আপা- 
পন্থী গৃহস্ছেরা রামমস্ত্র গ্রহণ করিয়া তজন করে| ভাছারা রাম- 
কষাদি বিষুবতার স্বীকার করে, কিন্তু প্রধান প্রধান উদাসীনের মুখে 
শুনিরাছি, ভ্াছারা তাছা প্রতায় যাঁন ন7া1 পণ্ট,দাস একটি প্রবন্ধে 
কষ্াবভারের উপাখ্যানটি একটি রূপক ধর্ণনা বলির! প্রকাশ করিয়াছেন) 

স্ভংর অন্তলা অতি প্লান অঘুহা হা । লাল মাল্ন খিশ্বান্ত 

ছ্বাবা | যালি মীরা ইজী) ঘব্যু লন্হ ইহ অত দীমি 

ভাতা | লিত মী অন্ ম্ীজদ্য অবাইয জি জম ক্াত্ৃদ্থাব ধা 

মাহ ভাযা | নিউজ ভন্কা্রল ঘন্দীদ জা আবনৃক্ক | ীবান্ 

রী নিধ তমা | ঘনক্কৈ ম্ীহাগিন্ধা মী লীমা বধ্জ আহ্যল জর 

জনুব্বতা | : +% ক ৬ 2, 

পণ্ট দান। 
মনোঁরূপী যমুন] নন্দী প্রবাছিত হইয়াছে। জ্ঞান-রূপী মথুরা নগারী' 

বসিয়া গিরাছে। বিশ্বাস-রূপী গোকুল গ্রাম উৎপন্ন হইয়াছে । শাস্তি 

যশোদ] ৪ দেবকী-ন্বরূপ | সদৃগ্ডক নন্দ ও বন্গদেব-স্বরূপ। শু্রীতি বু" 

কুল-স্বরূপ | জীব ও ব্রঙ্ধ রূপ ক্ষ ও বলদেব অহস্কার-রূপ কংসকে ধংস 

করিয়াছে । বিবেক বৃন্দাবন-স্থরপ| সন্তোষ কদগ্ঘরৃক্ষ-দ্বরূপ ছহয়াছে। 
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শরীরের অভ্যন্তর-স্থিত দয়া গোপ ও গোপাল-ন্দ্রপ | সন্দেহ-ন্রপ 
জ্ীরাধিকা তত্বর্ূপ নবনীত বল পূর্বক গ্রহণ করিয়া! ভক্ষণ করিয়াছে। 

পণ্টদাঁস না তীর্ঘই মানিতেন, না গঙ্গা যুনাদি কোন দেব-নদীতে 
স্নান করিতেই যাইতেন। 

মীবিন্ ইরা আলা মক নিবাবাতউ 

ঘহ ইথা অব্যিা তত পন নাজায | 

গৌবিন্দ এমন ত্রাঁক্ষণ যে, শুয়ে শুয়েই ভোজন করে। পণ্ট, এমন 
বগিকৃষে, উঠে প্রআব করিতেও যার না| 

পণ্ট,দাসের কোন কোন বচনে যোগ্বানুষ্ঠান ও ষটচক্রভেদের 
প্রসঙ্গ বা স্থচন] দেখিতে পাওয়া যার 

জীব নই মী ঘন্ান, ন লমহ ভতৃজ বব লালা। 

পয়রা দিনা ব্বালহ তীতনূ উট লিখি বিল |্তত্ঘ নল ভন নিযানা। 
ব্য ই থু মদ লঙ্কালা || 

রন্জা অন্ভুলা অহঘ্ৰলী ঘাহা | ল্বাম বহী্যে হ্ধং অন্ত নানা । 

ই ই হু মদ লঙ্লালা || 

'বহিহা ঘ্বতত অন্ত মক্জীর ভবানী | বষ্ব হুদ যষহাজ ভহানা | 

ইত ২ ঘহ মদ অংলানা | 

'ঘুহ্থ মীষিন্ছ্ মাভ্তব্য মিউতী। আমি ড় দত মীহান্যা। 

ইত্ব হয়ুহ মদ অব্লানা। পণ্ট্ ্জান। 
যে ব্যক্তি জীবন্ত মরে, সেই জানে | শরীর-রূপ রর আরোছণ 

ফ্রিতে হইবে, অর্থাৎ মন্তক-স্থিত সহভ্রপদ্মে উদ্থিত হইতে হুইবে। 
গ্বাসও প্রশ্বাস ৯ অহর্ণিশি চামর ব্জন করিতেছে। % * % 
দেখরে, গুক-ভাব-মম | গজ, যমুনা! ও লরম্বতী শ ধার! জন্গিধানে 

পক পা পপ পি 

* ধাঙছার নিকট এই বভনটি প্রাপ্ত হই, তিনি ইলা ও পি্গলা শবের 

অর্থ শ্বাস প্রশ্থীল বলিয়া বযাঁধ্যা করেন | কিন্তু ষট চক্রতেদের বিবরণ মধ্যে 
ইড়া ও পিঞ্জল। নাঁমে হঈটি নাড়ির প্রসঙ্গ আছে * । উল্লিখিত র্ লা! শিং গা. ৃ 
এ চুইটি সংদ্দৃত্ত শবের রূপাঁওর হইতে পায়ে। | 

1 পশ্চাং লংনাষী-ন্্রনায়ের ত্বরণ মধ্যে গায়ত্রী “হার ধা গা রঃ 
বন রণ সতী অর্থ, দেখিরে |. টা ূ 

শা-সাুদা বিবরণে ১৮৬ পৃ দেখ পি 



২৪ ভারতবর্ধীর উপাঁনক-সম্প্রদায় | 

মেল] উপস্থিত হইয়াছে; ন্বান কর 1 দেখ ওরে গুক-ভাঁব-মগ্ন! রসনা 
আরোছণ করিয়! গর্জান করে অর্থাৎ মন জিহ্বাতে আরোহণ করিস! 
রামমাম ও গুক গুক শব করে। সেইরূপ দর্শন করিয়া যমরাজ ভয় পায়। 
দেখ, ওরে গুক-ভাব-মগ্ন! গুক-গোবিন্দ রূপ প্রণয-পাত্র প্রাপ্ত হওয়। 
গিয়াছে ; ক্ষিপ্ত পণ্ট,দাম তদীয় প্রেমে অমুরক্ত হইয়াছে | দেখ, ওরে 
গুক-ভাব-মগ্ন | | 

যে সমস্ত উদদীন ব্যক্তি গৃছাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াও কাম, 
ক্রোধ, লোভাদির বশীভূত ছইর়া চলে, পণ্ট,দাস একটি বচনে তাা- 
পিকে যখোচিত তিরম্কার করিয়াছেন | : 

আই দক্দীং দত্তা ছিঘ উর ঈ দার, দম্বীঘ আন্ধ মীঘ লাহী। 

নীঘ ঈ বাঘা শীষ নত সামনা হন্ধল্যা নধ্ঘীত্ থাহী। 
বাঁ ই সহতৃঈ উ্ধ লহাখী/ ভীতু ন'নীঘ মন জীন দ্বাতী। 

পণ্টদাম। 

ওরে ফকির ! তুই কি কুদ্বকেই পতিত হা ছিস্। তোর সঙ্গে ত্রিশটি 
নারী অবস্থিতি করিতেছে ; প্াাচতত্ব * ও পঁচিশ প্রক্কতি। এই ভ্রিশ- 
জনের জন্তে তুই ভিক্ষা করিডেছিম্) এক জন কি অপরাধ করিয়াছে 
যে, তুই তাহাকে পরিজ্যাী করিয়া! এলি (অর্থৎ তুঈ নিজ গৃছিনীকে 
পরিভাগ করিলি, কিন্তু কাম ক্রোধাদি রিপু প্রভৃতিকে পরিত্যাগ 
করিতে পারিলি না)। ওরে পপ্ট, | অগ্রে তেত্রিশকে 1 পরিভাগ 
কর, পরে নিজ ভার্ধ্যাকে পরিভ্যাগ করি8। 

মা ই লাল দ্বীন ঘাঝন্কা হনয় জানিলি তু হংছ 

ঘাী। মাহীনী ঘতা স্বীত্ীবারগা। মহা হত্দ ননী 
ধান জয়ী জমি লাহত্দ্ধা মাহ ম্যাঘ মমি | নখ ন নী 

জী সাথ আগ | ঘ্ধত হা বন হক তঘার নত অরতনা 
নিম জাম । | 

| পণটদাস। 
বল 

৬ কাঁম। ভোধ। লোভ) মোছ। তস্য এই পাঁচটিয় নাঁয় পাচতদ্ব বলিয়া 

উাধিত হয়। | ৃ 

৭ পূর্বোক্ত ভিশ নারী এবং দত্ব) রজ, তম এই তিম ৪প| ৰ 
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গলারে পলা! ফকিরের শিষ্য ! কনক ও কামিনী এই ছুই ব্যাক 
তোকে লক্ষ্য করিয়াছে । ভোরে বধ করিয়া লইবে; তখন তুই পড়িয়া 
চীৎকার করিবি। তুই নির্বোধ এই নিমিত্ত পলায়ন করিতেছিস্ না 
কামিনী নারদ ও ধষাশৃজকে নংহার করিয়া ভক্ষণ করে| লক্ষ দ্রব্য 
দিলে, তাহার হস্তে কেহ রক্ষা পাক না| পণ্ট,দাস বলে, সাধু 
সংসর্গে উপবেশন পুর্ব্বক সতর্ক থাকাই ইহার একমাত্র উপায় | 

পশ্চান্সিখিত আপাপন্থী ও মৎনামীদের সহিত পণ্ট,দাসীদের 
অনেক বিষয়ে একা বা সৌসাদৃশ্য আছে। অতএব মেই ছুই পম্থীর 
বিবরণ মধ্যে সে সকল বিষয় প্রস্তাবিত হইবে । বিশেষভঃ ইহাদের 
্বায়ত্রী-ক্রিয়! নামক প্রধান সাঁধনটির সবিশেষ বৃত্তান্ত মতনামীদের, 
প্রকরণেই দেখিতে পাইবে । গৃহী লোকের ভাহাতে অধিকার নাইঃ 
উদাসীনেরাও প্রথমে গৃহস্থদের মভ রাম-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ 
উল্লিখিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃনত হয়। 

আপাপস্থী 1-মাল্লাপুর জেলীর অধিবাসী মুন্নাদাঁস নামে একটি স্বর্ণ 
কার এই প্থী প্রবর্তিত করেন | অযোধার অনেক পশ্চিমে মাড়ব। নামক 
গ্রামে ইহার থাদি আছে। তথায় অগ্রহায়ণ মাসে গুককুও-আ্ান উপলক্ষে 
একটি মেল! হইয়া! থাকে। এ দিন গৃহস্থ শিষ্ের সেই স্থানে আলিয়! 
টাকা পয়লা ও নানাবিধ দ্রব্য দিয়া যায়| এ মুক্তাদাসের শিষ্য 
গুক্গ দাস এবং গুজদাসের শিষ্য ভগ্গন দাঁস| শুনিয়াছি, ভণ্গন দাস 
এক্ষণে বর্তমান আছেন। পণ্ট,দাসী-প্রবর্তক পণ্ট দাস যেমন খৌবিন্দের 
নিকট দীক্ষিত ছন, আপাপন্থী-প্রবর্তক সেরূপ কাহা'র নিকট উপদেশ 
গ্রছণ করেন নাই) নিজেই এক পন্থী প্রচলিত করেন। এই কারণে 
টাহার শিষ্য-সপ্পদায়ের নাম আপাপস্থী রাখা হইয়াছে | হিনুস্থানী 
বৈরাধীদের মুখে নি্ন-লিখিত বচনটি সচরাঁচর শুনিতে পাওয়া ষায়। 

হামান্জী দীজঈ হাহা মাতি ঘীঘ্ঘ | 

আঘাদক্জী অরৃদ্ত্ী দিং তীহতীন্ব | | 

রামানুজের দৈনাদলে অনেকগুলি ভগ্ন গাঁড়ি আঁছে| মন্মুখী % 
আপাপন্থী গলিতে খলিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে । ৯ 

ইছারাও পণ্ট,দাসীদে: মত প্রথমে রামনম্্র ্ছণ করে পরে যখন 
ক যেব্যকি জাপন মজঞনুঘারী অনুষ্ঠান করে, কাহাকেও ওর বলিয়া 
্বীকার করে না) তাঁহাকে মন্মুখী বলে 
8 12857 :55 



ই ভাঁরভবর্ধীয় উপাঁনর-সম্গুদায় ! 

লাধনায় পরিপক্ক হয়ঃ তখন গীয়ন্রী-ক্রিয়ীর মন্ত্রলীভে অধিকারী ছুইয়। 

থাকে। 
ৰ 

ইছাদের মক্ত্রোচ্চারণ পূর্বক শুক্র-সঞ্চীলনীদ
ি কতক গুলি গুছ্য ক্রিয়া 

আছে। মুন্ধাদাস-ককৃত পশ্চার্লিখিত বচনে মেই বিষয়ের কিছু কিছু 

পরিচয় প্রাপ্ত ছওয়। যাইতেছে । &বচনে নাক্কেতিক শব্দ ও সাস্কেতিক 

ভাঁব জন্লিবেশিত আছে | ইছাঁদের মতাঁভিজ্ বাক্তি-বিশেষের নিকট 

তাহার যেরপ ব্যাখ্য। শুন। গিয়াছে, সেইরূপ লিখিত হুইল। 

ভুনাহা কী লজানি ন দানি ভীংনিবা আনা স্ব দষ্দ
হ্যা 

ন প্ৰাক্জী জান ল ঘাত্ লামা ঈন্ধন জানিত্রা | 

ঘঘজ্মী ঘই তষান ত্ী অজ ঘীনজ্জী ঘহিযা | 

ক্কিতা পবা হ্দাত্ত তবী ঘুষি আনি স্লান্তি সনিঘা | 

স্জাহাধ হ্িন্ব নাং ভী ইত্র দক ভঘাহিঘা। 

মু্ধাদাস। 

শুক্রের জীতি-পাঁতি নাই। উন সর্ব শরীর ভ্রমণ করির মধ্যস্থলে 

আসিয়াছে । উহ্নার জাভিও নাই, পাঁতিও নাই। উহ্থীর ভেক অর্থাৎ 

কৌপীনদ মাল। প্রভৃতি সম্রদায়-চিষ্ও নাই। গৌইক্্রিয় *& উহার বিক্রয়- 

পান; তথায় উহা! বিজ্রীত হইয়া থাকে। হীরার ঝাড়ে অর্থাৎ মণিবৃক্ষে 

মতি অর্থাৎ শুক্র লাগিয়াছে | যুন্ধীদাস তাঁর টামিতেছে, অর্থাৎ শুক্র 

নির্থত হইতে না দিয়া উর্ধদিকে অয়ুগলের মধ্যস্থলে আকর্ষণ করিতেছে; 

নেত্র উন্বীলন করিয়! দেখ ৭'| 

ইহার দুই ভাগে বিভক্ত, গৃহী ও উদানীন। লদ্দদীপুর। মৌলীর- 

পুর, নেপাল এই সমস্ত জেলার ও পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় অন্যান্য স্থানেও 

এই সম্প্রদায়ী গৃহস্থ লোকের বসতি আছে। প্রথমে ইছণদের তিলক, 

মালা, কৌলীন প্রভৃতি সপ্পরদার-চি্নু ধারণের প্রথা ছিল না| এক্ষণে 

অনেকে উল্লিখিত রূপ কোন কোন চি রাখিয়! খা
কে। 

এই পশ্থীর ফকির অর্থাৎ উদানীনগণ লীতবর্পের কোর্ড। ও টুপি 

ব্যবহার করে | কেছ কেছ খীল-দেশে তুলসী-কাঞ্ঠের ছির! ধারণ করে 

এবং শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকাঁবিশেষ দ্বারা নানং-পৃষ্ঠের মধ্যস্থল ছইতে কেশের 

নিকট পর্যস্ত একটি উর্পু্ত, করিয়া থাকে | ইছাদের মধো কোন 

2 লিজ ও গুছাদ্থারের মধ্যন্থলের মামু, গোইজি়। ন্ 

1 ইঘাদের বিশ্বাল এই যে, সাঁধকেয়া লাধন(-কাঁলে শুক্র দিগন্ত হইতে, 

না দিষ়। জলের মধা্ছলে আন্ত্বন করে| ভিটা 
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ফোন বাক্তি কেশ ও শশ্রু রক্ষা করে) কেহ কেছ সমস্ত মুন করিয়। 
ফেলে। ইহাদের মোহন্তের গল-দেশে উর্ণশ্থত্রে প্রস্তুত একরূপ সেলি * 
ধারণ করে। পণ্ট,দানীদের মত ইহাদের উপাধি দাস ও সাছেব | 
পরম্পর সাক্ষাৎকার ঘটলে ইহার] বন্দিগি সাহেব বলিয়া অভিবাদন 
করে| কেহ মছস্তকে অভিবাদন করিলে ভিনি বন্দিশি বলিয়া 
প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। 

এই সমস্ত আপাপন্থী ফকিরদের মধ্যে কিয়তপরিমণে জাতি-বিচাঁর 
রহিত দেখা যায়| তাহার! আপন সম্প্রদার-তুস্ত কি গৃহস্থ কি উদাঁ- 
সীন সকলেরই অন্ন ভোজন করে, কিন্তু অন্যের অন্ন ভক্ষণ করে ন!। 
তাছাঁরা সংনামী ও পণ্ট,দাসী উদামীনদিখের সহিত এক পঁক্তিতে 
উপবেশন করিয়! ভোজন করিলে, দৌষ্পর্শ হয় না । 

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, ইহাদের প্রধান ক্রিরার নাঁম গীয়ত্রী-ক্রিয়। 
পশ্চাৎ সৎনামীদের প্রকরণে দেই বীভতৎম ব্যাপারটির বিষয় বর্ণিত 
ছইবে | 

সতনাঁমী |--ইছাঁর। পরমেশ্বরকে 'সৎনাম" কছে এ কারণ ইহার। 
সতনামীঃবলিয়! বিখ্যাত | অযোধ্য। প্রদেশের অধিবানী জগজীবন দাস 
নামে এক ক্ষত্রিয় এই পন্থী প্রবস্তি করেন। তিনি আনিফ্ দ্দৌল! 
নবাবের সময়ে বিদ্তমান ছিলেন এইবপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
এঁ নবাব ১৭৭৫ খাবে অযোধ্যার উজ্িরী-পর্দে অধিরঢ় হন অভএব 
খ্টান্দের অফীদশ শতান্দের শেষ ভাঁথে এই পশ্থী প্রচলিত হয়| 
সর্দাহা 1 গ্রাম জগ্রজীবনের জন্ব-স্থান। কোটোয়! গ্রামে ভাছার 
গ্গাদি ও সমাধি আছে। প্রতিবৎসর বৈশাখ ও কান্তিক মাসে 
আবরণ-কুণ-ম্নান উপলক্ষে তথায় মেলা হুইয়] থাকে। এ সময়ে 
গৃহস্থ শিষ্যের! তথায় গীষন করিয়া পূজাদি দেয় । বৈসোয়ারা, তেলোই, 
হর্চন্দ্পুরঃউমাপুর প্রভৃতি অন্য অন্য স্থানেও ইছাদের আস্থান ৫ ণ 
এই কয়েকটি গ্রাম লাকুদা জেলার অন্তর্থভ |. হিয়ার 
.& শৈব-সা প্রদ্দা-বিবরণের ১৩৮ পৃষ্ঠায় মেলি শবের অর্থ দেখে হা এ 
বিলট-করা! া়াছারা। সেলি যারণ করে| | 

| পট ১০১১) ন্ ক্ষ মহ নীজন, ঘংদাজ | 

আহ্যবস মহ সা বস্বাজ জয়জীবব অব্বাণ ॥ 

নর্দাধা আঁষ 1 তথা 



২৪৪  ভারতবধাঁয় উপানক-মন্প্রদায় । 

জগ্জীবন সাহেবের শিষ্য জালালি দাস, জালালি দাসের শিষ্য 
গিরিবর দান) থিরিবর দামের শিষ্য জমাহির দাস) জমাছির দাসের 

শিষ্য বশকরণ দাস এবং যশকরণ দাঁসের শিষ্য হহুমান্ দান ও বলদেব 

দাস| শেষেক্ত ছুইজন এক্ষণে বিদ্যমান আছেন | ১৮০২ শকাঁকের 

শীত খতুতে এই বলদেব দামের সহিত আমার আলাপ, আত্মীয়তা ও 
ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছিল। পূর্বোক্ত আসিকু.দ্দৌলার মহিষী সৎনামীদিশকে 
গীড়ন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত রাঁমদাস নামে গিরিবর দাসের একটি 
শিষ্য এই বচনটি রচন। করেন ) 

অবতৃত্ততীক্গী বধ অনি জীনি বং । 

হ নিলা ভব হ্মরন ক অনল হাঁহ্হ ত্বীহ ॥ 

অযোধ্যাপুরীর কোন্ অংশেবাস করি? বেরীম, বাদর, চোর এই 
তিনেই এ স্থানে ছুঃখ দেয়। ূ 

খিরিবর মাছে নিজেও তাদৃশ উপলক্ষে পশ্চান্লিখিত শ্লোক প্রণ- 
যন করেন; 

্্তা জাতী অন হান হাঝ্রিই শ্রীহ | 

লন জম মনানানৃজ্ী ননমূ বনি দীহ্ | 

বাঁনরকে গুলি প্রহার কর | রাঁত্রি-জাগরণ পূর্বক ভজন করিয়া 
চোর নিবারণ কর। ভর্গীবানের সাধনা করিচে থাক। বেগম কি 
লইবেন * ? 

জগ্রজীবন দাস যাবজ্জীবন সংসারাশ্রমে থাকিয়া হিন্দী ভাষায় 
জ্ঞান প্রকাশ, মহাপ্রলয়। প্রথম গ্রন্থ প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত 
করিয়া যান। জ্ঞান প্রকাশ নামক পুম্তক ১৮১৭ সম্বতে লিখিত ছয়। 

ইহার! আপনাদিগ্বকে নির্ভণ সংস্বরূপ পরব্রদ্ষের উপাসক বলিয়া 
পরিচয় দেয় এবং বৈদাস্তিক মতানুরূপ জীবত্র্গের অভেদ-ভাবাদিও 
স্বীকার করিয়া খাকে। বাউল প্রভৃতি কোন কোন বৈষব-সশ্প্রদারীরা 
যেমন দেহকেই ব্রহ্গাণ্ড স্বরূপ জ্ঞ।ন করে ইহাদের মধ্যেও তদনুরূপ 
মড গ্রচলিত দেখিতে পায় যায়| 
পপ ০০ ৮ পিতাকে শশী বল, পাপ ০ স্পা পপ পপ পাতলা 

শেষ ছুইট শব মূলের ভাৎপর্য্যার্থ মাত্র | জনিকল শব্দার্থ লিখিলে 
অতিমাত্র অন্লীল হইয়া পড়ে। | 



পরিশিউী ২৪৫ 

জ্ঞান ভভীজ পি ঘী আালী। 

লী ঘু্ব ঘন স্ঁ ভব আঅনূমী অন্ধন জন্ভানি। 

ধান ভ্রীন লীন্তয্ত্ত মা ঘীর্ত ঘী ঘহ ঘলাল জানি| 

ষে বাক্তি অভ্ন্তরের অনুমন্থান পায়, সেই জ্ঞানী | নিন্নভাথে 

দন্ধ ও শাখা এবং উর্ধভাগে মূল * | এটি অসন্তব্য ও অকথ্য- 
কথন | সাধু জনের দাত দ্বীপ পঁ নয় খণ্ড 2 ও মো২হং ধা শব্দ অবশ 
আছেন। 

সতনামীদের মধ্যেও গৃহস্থ উদাসীন ছুই প্রকার লোকই আছে। 
গৃহস্থেরা নেপাল, কাশী, কানপুর। মথুরা। দিল্লি, লাঙ্থোর,। অযোধ্যা, 
মুলতান, হয়দরাবাদ। গুজরাট ইত্যাদি নান! প্রদেশে বাস করে। 

তাহারাও পণ্ট,দাসী ও আপাপন্থীদের ন্যায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি 
নান! জাতিতে বিভক্ত । কিন্তু ফকির অর্থাৎ উদীসীনদের মধ্যে তাদৃশ 
বর্ণ-বিচার প্রচলিত নাই | তাঁহার! কেহ ভিক্ষা করে না) গৃছস্থ শিষ্য- 
সেবক দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করে| এই নশ্প্রদায়ের ফকিরদিখের 

উপাধি দান ও সাছেব| মহস্তকে সাছেব ও অপরাপর লকলকে দান 

বলে। তত্তি্, কেছ কোন ফকিরকে সনস্ত্রম সম্তাষগ করিবার ইচ্ছা 

করিলে সাছ্ছেব বলিয়। সম্বোধন করে | 
কোন গৃহস্থ সতনামীর মৃত ঘটিলে, মৃত ব্যক্তির মুখাগ্নি করিয়া 

ৃত্তিকার মধ্যে তাহার দেহ মমাহিত করা হয়। স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে। 

০০ 

* কঠোপনিষদের ষষ্ঠ হল্লীর প্রথম শ্লোকে উন্লিখিত ছিন্দীবচনের অনুরূপ 

একটি ভাঁব লিখিত আছে) এউর্দমুলোইবাকশাখ এযোইশ্বথঃ সনাতন$” | অর্থাৎ 

এই অনাদি সংসাররূপ অশ্ব বৃক্ষের মূল উর্দদদকে এবং বিবিধ জীবলোক দ্ূপ. 

শৃখ। নকল অধোদিকে অবস্থিত রছিয়াছে। পরত্রদ্ এই জগতের মুল কারণ, 

এই নিশিতই ইহ” মুল উর দিকেঈিদাযান আছে এইরূপ উক্ত হইয়াছে | 

এ হিন্দীবচণে এই প্রাচীন ভাবটি শরীর বিষয়ে প্রযোজিত ছইয়াছে বোঁধ হয় 

1 হই চু, ছুই কর্ণ, ছুই নাসিক ও মুখ এই নাত দ্বীপ | হু 

1 হই উরু, হং জঙবা, হং ডি সর কোষ। মাত হইতে দ্ধ রা র 

মধ্যভাগ এই নয খ| রা 
শা আমি নেই অর্থাৎ । জন্ধ। [ জর মত ই যে, দিশ্বান, শ্বীয বায় 

নি $ সোইহং শষ হইতেছে |. 



২৪৬ তারতব্ধাঁয় উপানক-মশ্দায়। 

দশ দিবন অশোৌচ পালন করিয়া শেষ দিবসে তাহার শ্রাদ্ধ করিতে হয়। 
পুকষের কাল-প্রান্তি হইলে, দশম দিবমে অশোচান্ত হয় ও ত্রয়োদশ 
দিবসে আদ্ধ হইয়া থাকে। উদাসীন নৎনামীর মৃত্যু ঘটিলেও এরূপ 
দেহ-মৎকার ও আদ্যকত্য অনুষ্ঠান করিবার প্রথ! প্রচলিত আছে। 

এই অস্্রদারী গৃহস্থেরা রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়| সেমন্ত্র এই 

আঁ হা হাহঙ্গাত আঁআন্ধাহ গক্ মল লিহদ্ধাত আহ্ লীগ 

বিন্ দঘ্তাত জ্অন্বাওই তর দাং১ জমলীহন ঘ্ছ সহবাস 

ঘা) হাসলাম শনি অজ তসহি দাহ হ্যা হ্যৃন্কী। 

ঘন্নালি নতৃহ্যঙ্ধা হান্ন। 

সৎনামী ফকিরেরাও প্রথমে এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভঙ্জনাদ করে । 
পশ্চাৎ সাধনায় কিঞ্চং পরিপক হইলে, গায়ত্রী-ক্রিরার অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হয়। কিছু পরেই তাহার সবিশেষ বিবরণ কর] যাইতেছে। 
ইহারা প্রতিদিন হন্বমীন্জীকে ধূপ দান করিয়া পূর্ব-লিখিত রাঁম-মন্ত্ 
পাঠকরে। আঁর মঙ্গলবারে ছনুমান্জীর, কৃষপক্ষীয় সপ্তমীতে সভ্য- 
পুকষের॥ এবং পুর্ণিমাতে অজর্ পুষে ব্রভ করিয়া খাকে। এ এ 
দিবন দিব! এক প্রহরের সময়ে ও সন্ধ্যার পরে পুষ্প, পান, লবজ ও 
মিটার দিয়া পুজা দেয় | সমস্ত দিন উপবাসী খ[কিয়! সাঁয়ংকলে 
মালপো! প্রভৃতি ভোগ দিগ্না নিজে প্রসাঁদ পায় এবং নিকটে যে শিষ্যগাণ 
সঙ্গীতাদি করে, তাছাদিগ্রকেও প্রসাদ দিয়া থাকে। 

এই সম্প্রদায়ী ফকিরের! গীত্রে ছিস্কুলে রঞ্জিত লোহিত বর্ণ কোর্ত 
ও লাল খেকয়াডে প্রন্ভুত অল.ফি.” এবং মন্তকেও এরপ রঞ্রিত ব1 

এরূপ বঙ্ত্রে প্রস্তুত এ বর্ণের টুপি, হস্তে ওর্ণহৃত্রের ধাগী ও সুমেরিণী ৭ 
ও গল-দেশে পট্টম্ত্রের সেলি ব্যবছার করে এবং ভশ্ম-বিশেষ বা শযাম- 
বিন্দি নামক মৃত্তিকা দ্বারা নাসা-পৃষ্ঠের মধাস্থল হইতে কেশের নিকট 
পর্যন্ত অঙ্গুলি-প্রমাণ প্রশস্ত একটি উর্ধবপু্ড করিয়া থাকে | কেহ কেছ 
কেশ ও শ্শ্রু রক্ষা করে; কেন কেছ সমস্ত মুণ্ডন করিয়া ফেলে। ইচ্ছার! 
ভিলক ও মেলি ধারণের সময় পন্চার্লিখিত মত দুইটি পাঠ করিয়া ধাকে। 

পপর পাপন 

.. ঈ জলফি চাদরের মত) কিন্তু মাথ। গলাইরা পারার জন্য মধ/স্ছলে 

কাট! | | 
পৃ চিড়। চন্দন বাঁতুলদী-কাঁঞ্ঠে নির্মিত) বড় বড় র্ভৃপ সদৃশ) ১৭ ১৯. 

২১ ইত্যাদি বিযোড় মংপ্যক মালা। র্ 



পরিশিষ| ২৪৭ 

ভিলক-ধারণের মন্ত্র |-- 

আহ্ জীন দ্ষিন ঘন্ধাহ্, ভাবলঘি দাহন, হস্তনতি ঘ্যান) যী 

ব্বাধ মিষ বুক হান, ঘী ব্বান্ধ লপ্ভাক স্কান্ধ অত, হিচ্যা জী 
সি *্ঠ সি ১ 

নভবান্ধ শত, সী স্তাজ জমজীনন ঘাক্িষী অল্ঞান্ম স্বভী অবলা 
বি 

আধা | 

সেলি-ধারণের মন্ত্র |-* 

বনি ঘন়ধনন্ধী ভাহ্ নই ঘাসদাম মনন নিযান কঁৰনাঙ্সী 

নদ্ননি শীত দিংহা দংদুত্ হন্মল তু ই্ঘাঘ আঁ স্বন তীনী 

বতদ্ধা দন্ডিত দ্য ধর্ততান ৭ ই স্ব হালা স্তসল্দিঘৃক্ট জী 

জনস্ধা স্সা্তনভা ঈনি বন্ধ মক্ সব্লান সক ই দাত দস্বীঘ জী 

ভাবী ক্কাঘ জতি ভব ঘুহক্সান কু ই | লমলীবল হাষ মক্ত 

ই বল্ল নিজান সই হ্যা ্বহৃযহধী | 

সনামী ফকিরদের পরম্পর সাক্ষাৎ ছইলে, বন্দি সাছেব বলিয়া 
'ভিবাদন করে| মহভ্তকে এইরূপ সম্ভাষণ করিলে, ভিনি মত্যনাম 

বলিয়া উত্তর দেন। 

গাযতর-ক্রিয়া|--পণ্ট,দাদী, আপীপন্থী, সৎনামী এই তিন সপ্র- 
দায়ীর! মৎস্য, মাংম ও মন্ট ব্যবহার করে না| ইহাদের মধ্যে অনেক, 
ষরল ও সঙ্জন লৌকও আছে। কিন্তু এই ভিন সপ্রদার়ী উদাসীনের। 
এমন একরপ বীভত্ম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে যে ভাাতেই ইহ1- 
দের সমুদায় গুণ ও সমুদায় সাধন! আগ্ছরর হইয়! গিয়াছে । সেটি 
বাউল-সম্প্রদায়ের চারিচন্দ্রভেদের * অনুরূপ । সেটি নিজ নিজ মল; 
মুত্র ও শুক্র মন্ত্রপূত করিয়া ভক্ষণ করা ৰই আর কিছুই নয়। ভাছারই 
নাম শীয়ত্রী-ক্রিয়া | ইছার! সেই অতীব গুহা ক্রিয়াকে পরম পুকবার্থ- 
সাধন বলিয়। বিশ্বাম করে এবং তাছা গোঁপন রাখিবার উদ্দেশে কতক- 

গুলি সাক্কেতিক শব্ধ বাবছার করিয়া থাকে। পশ্চাৎ উদাহরণ ন্ব্রপ ৃ 

তাহার কেটি লিখিত হইতেছে। | 

উস বের স৯পৃ্ঠা। 



২৪৮ ভাঁরতবর্ধূযর় উপাসক-সম্প্রদায়। 

শব অর্থ শব অর্থ 

বীজ। মণি। রন। শুক্র। উ্দধ। বাম চক্ষু 

অজব্। মল। লঙ্কা | মুখ। 

রামরস | মৃত্র। দশানন।  দত্ত। 
চক্র । নামিকাঁর বাম | গোইক্ছ্িয়। লিঙ্গ ও গুহ্যদ্ব'রের 

রস্ধ। | মধাস্থল। 
যয | সা দক্ষিণ দশমন্ার/ লিজের যেদ্ধার দিয়। 
হি | দক্ষিণ চক্ষু শুক্র নির্থীত হয়। 

উল্লিখিত ঠিন সম্প্রদারী ফকির অর্থাৎ উদামীনের1! এ গায়রী- 

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। আপনার মল, মুত্র ও শুক্র আপনি ভক্ষণ 

করিয়া খাকে। গৃস্থের। গাযত্রী-ক্রিয়া করে না) পূর্োক রামনমন্্ 

মাত্র গ্রহণ করিয়! ভজনা করে। 

এই শীয়ততরী-ক্রিক়া তিন প্রকার) বীজ মন্ত্র+ অমর মন্ত্র ও অঁজর্ মন্ত্। 

শুক্র সংক্রান্ত ক্রিয়ার নাম বীজ মন্ত্র, রামরস অর্থাৎ মুত্র সাধনার 

নাম অমর্ মন্ত্র এবং অজর্ অর্থাৎ মল সংক্রান্ত ক্রিয়ার নাম অজ্ঞর 

বা গুকমন্ত্র। মল হযুনান্বরূপ, মুর গঙ্গাম্থরূপ , এবং শুক্র সরম্যতী 

ল্বরপ| এই তিনের সমবেত নাম ভ্রিবেণী| ইছাঁর অন্য একটি না 

ভরিকুটি! এই তিন জঙ্রদায়ের মতে, এই ভ্রিবেণীই প্রত ত্রিবেণী; 

পুরাণোক্ত ত্রিবেনী তাদৃশ মহিমাস্থিত নয় | মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে এ 
তিন পরম সামগ্রী ভক্ষণ করিলেই গঙ্গা, যমুনা ও সরম্মভীর সাধনা 
করা হয়| ইহাকেই ভ্রিবেণী-মাধন বলে! এই সাঁধনেরই অন্য 

একটি নাম ত্রিগায়ত্রী-ক্রিয়। | যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া! যে ড্রবা ভক্ষণ 

করিতে হয়, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে। 

উল্লিখিত যমুনা-পণনের মন্ত্র 

আআজহি জি ঘহনক্ ঘহরি ইন্সী ঘমাহ ম্বীস্ক লাম 

ছে ঝহ ঘবীস্ত' লাদ কী ঘা জন ফত্ী ঘংদহাষ ই 
ছাত্র কাম নিত জাম | হ্যা ঘহ্যষর্ধী| 

উষ্টিখিভ গঙ্গা-পানের মন্তর। 

ছনহিন্ আমা আহ মী ললদা কো মা | আম্মি দে 



পরিশিষউ। রি ২৪৯ 

ভু খ্দহি কহ মহিন ই দাজ নক্তঙ্ধা দহ জী জশীহ 
আখ্য্হিক্বাধ জহা হব আসল জপ ঘীকন্ী আম! হ্যা 

বত্ছস্ | 

এই যন্ত্র পাঠ করিয়। রামরল অর্থাৎ মূত্র পান করিতে হয়| রাঁম- 
খ্রলের নাম রাম ও জিহ্বার নাম জানকী। এই ছুই একত্র মিলিত হুইলে 
পরম পদ লাভ সব । | | 

উল্লিথিত শুক্র-পানের মন্ত্র! 

ঘালং অলবিন্ হ্মলদনূ অলহ্ খ্বনহ্ খ নজবীহ | 

সস্ত্ব লাস ঘহস্ক্জানল লাল জনীহ। ছুজা ঘহ্ঘৃহদ্ধী। 

শীয়নীকক্রিয়ার অনুষ্ঠানকাঁরী লাধকের। শুক্র হস্তে ধারণ করিয়। 

& মন্ত্র পাঁঠ পূর্ধবক অন উদ দ্বারা ললাটে উর্ধপুণত, করেঃ পরে অঞ্জীন 
করিয় দুই চক্ষে লেপন করে, তদনন্তর ভক্ষণ করিয়া থাঁকে। সৎনামী 

ফকিরের প্রতিদিনই ত্রিকালে গায়ত্রী-ক্রিয়া করে ; মল-সংক্রান্ত গায়ত্রী 
এক বার ও মূত্র-সংক্রান্ত গায়ত্রী তিমধার আঁর প্রতি মাসে এক বার মাত্র 

শুক্র-সংক্রান্ত গায়ত্রী-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । তত্তিন, প্রতিদিন 

গীণেশ-ক্রিয়।* নামে একরপ শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করে| সৎ" 

মামী প্রভৃতিরা লেন, কবীরপন্থী ও দাহ্পন্থীদের মধ্যেও খীয়্ী 
ক্রি প্রচলিত আছে। উল্লিখিত মন্ত্র গুলির মধ্যেও কবীরের ধনি 

রহিয়াছে দু হইতেছে । শুনিলাঘ, সৎনামীদের ন্যায় কবীরপন্থীরা 

গুল্লিধিত ভিন প্রকার গীয়্ী-ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করে; আপাপস্থী, পণ্ট - 
ফাসী ও দাছুপস্থীরা কেবল শুক্র-নাঁধনা করিব খাকে। 

টশৈব ও বৈরাশীদের ম্যায় এই সমুদ্ায় পন্থীর মধোও পরমছৎস পদ 
বিদামান আছে | ধাছারা অন্য অন্য সমন্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়। 

কেবল উক্তরূপ দায়ত্রী-ত্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, ভীহারাই পরমছংন। 
 হীছার! জাভি-বিচার অবলগন করিয়া চলেন না ) সকলের নই ভোজন 
ফরেদ । পরমৎস সাছেব-জাতীয় 11 উীছাদের লোঁকিক জাতি নাই। 

জাম লাব্উ ঘাস্তলা জাত জানু ঈ হাত? 



ও ভারভব্ধীয় উপাঁসক-সপ্গরদায় ? 

ঘান্থিম জানি আজানি বন ঘত হক ঘমাঘ| 

জগ্নভীবন সাহেবের বচন | 

ভিন্ন ভিন্ন জীতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি-সত্রীপেই গীমন করে| কিন্তু ঈশ্ব- 
রের জাতি নাই; তিনি সকল ঘটেই ৰ্যাণ্ড হইয়! রহিয়াঁছেন | 

পণ্ট দাসী, আ'পাপন্থী, সৎনামী এই তিনের বিষয় যকিঞ্চি যাহ! 
লিখিত হইল, তদ্বারা এই তিনের ব্যবহার ও ধর্মানুষ্ঠান পরস্পর লুমদৃশ ও 
জুসম্বদ্ধ বলিয়] গ্রভীয়মান ছইতেছে। এই তিন সম্প্রুদাঁয়ে % ব্যবহৃত, 
ফকির, বন্দিগি+ সাছেৰ প্রভৃতি শব্দে ইহাদের মোসল.মান্-সংঅ্ব ব! 
মোৌনল মান্-সন্প্রদায়ের উর গ্রহণের পরিচয় দান কদ্িতেছে | 
দরিয়াদানীরাতো আধাছিন্দু ও আধামোসল্মান্ বলিয়। প্রবাদ আছে | 
ইছাদের ও বুনিয়াদদাদীদের স্থিত কমার সাক্ষাৎ কর ঘটে নাই 
এবং এই উভয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার কোন ডপার়ও প্রাণ্ড হওয়। 
যায় নাই । 

ৃ ০২৮ 

বীজমার্গী ইহার শুক্ররকেই পরহন্দম বলিয়। শির করে; 

কেননা শুক্র হইতেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়। শুক্রের নাম বাঁজ এই 
নিমিত্ত ইহাদের নাম বজমাশী। ইছাঁদের ভজন-সতার নাম সমাজ 
ও ভঙ্গরলয়ের নাম সমাজ-ঘৃছ| প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে এস্লে 
ভজনা হহয়া থাকে । গৌরক্ষনাথ প্রভৃতির বিরচিত ভজন সমুদায় 
থান করাই ইন্থাদের ভজনার প্রধান অঙ্গ | 

শৈব শাক্তাদির ন্যায় ইহাদের৪ একরূপ চক্র হয় ৪ তাঁহাঁতে অভীবৰ 
গুহ ব্যাপার সম্পন্ন হই) থাকে । শুরুপক্ষীয় চতুর্দশীতে এ চক্রের অনু- 
ঠাঁন হইরা থাকে। কোন বীজমাগী্ নিজ বীর গোর বিনে কোন 
সাধুর অর্থ,ৎ উদামীন-বিশেষের সহিত সহবাস করাইয়া তাছ1 ছইতে শুক্র 
নিত করিয়! লয়প | সেই বীজ একটি নিসিতে পুরিয়া রাখে ও চক্রের 
দি এ শুক্র হে আনয়ন পূর্বক একটি বেদির উপর পুষ্প-শধ্যার 

+ সাপ শত, পপ পা ১০৮ ০০৯ পা ১৯ পা পপ পাপা পপ ০৮০৮ 

»চ তৈহহ-স দাগে মঙ্জৃদায় শবটি যামানৃজ? দ চারি পর লন্াদয তার্থেই 

ব্যননত কয) কিন্তু উদার আভিধানিক অর্থ পরম্পর1উপদিষ্ট মত ও উপাসক- 
দল-লিশেষ | তদনু নারে) এই গ্রস্থের নাঁনা ছাদে ৮ এ অর্থে প্রযোজিত 
হইয়াছে | 

পৃ ইহাদের গুজে কোন দা লমাগম হইলে, আপনার রী অথব| যা বষ্াকে 
ভদীর় লেবার শিযুভ বরে) ভাঁহারই লঙিত সঙ্গম করাই তদী বীজ অর্থ(ৎ, 
শক শ্রহণ কনে ও লেই শুক একটি লিগিতে তুলিঙ্বা.রাখে | 



পরিশিউ| ২৫১ 

মধাগুলে একটি পাত্রে স্থাপন করে * এবং ভাঁহাঁতে ছুর্ধ, মধু, ঘৃত ও দধি 

মিশ্রিত করিয়! পঞ্চামৃত প্রস্তুত করে | সেই পঞ্চামৃত এ পান্ৰে অংস্থাপন 
করিয়া পুষ্প ও মিফান্ন দিয়া ভোগ দের়। দিয়া, সমাজস্থ সকলকে 
পরিবেশন করিয়া দেঁয়| ইছার। চত্র-স্ছলে জাতি-ব্চার পালন করে 
না; সকলের অন্ন মনকলেই ভক্ষণ করে| 

গির্নার অঞ্চলে কাটিবার দেশে ইহাদের বসতি অ'ছে। ইহার! 
আপনাদিখের মত-প্রণালীকে বিসামারগী বলিয়া পরিচয় দেয়! ইহণ- 
দের মহন্ত গৃহস্থ|। শুনিতে পাই, পরমার্থ-সাধনার উদ্দেশে এক 
বীজমাগর্ণ অন্য বীজমার্ীর ভার্যার সহিত সহবাস করে| কাহার বিবাহ 
হইলে, তাছার ভা্যাকে মহন্তের সহিত তিন দিবস একত্র অবাস্থিতি 
করিতে হর; মহস্ত সেই জ্ত্রীলোককে মন্ত্রোগদেশ প্রদান করিয়! 
তাহার সহিত সম্ভোগ করেন। | 

ইহারা এইরূপ ব্যভিচারী বলিয়া সর্ধাংশে যথেচ্্বাচারী নয় | শুদ্ধ 
চাঁরাভিমানী অন্যান্ত বৈষ্ণবের ন্যাঁর গল-দেশে তুলনী-মালা ধারণ করে 
ও মদ্য মাংসাদি ব্যবহারও বিরত থাকে। ছুহারা আপনাদিণকে 

নিপ্ঘণ-উপাসক বলিয়া পরিচয় দেয়, অথচ রাম ও কৃষ্ণ বিষয়ক ম্গীত 

গ্লানও করিয়া ধাকে| কিন্তু রাম ক্ুষ্ণকে বিষ্ণবতার বলিয়া স্বীকার 

করে না; পরত্রঙ্গের নামই রাম ও কক এই কথ বলিয়া খাকে। 

ইরা দেছকে কৌশল্য?, দশ ইন্দ্রিয়কে দশরথ, কুমতি বাঁ দ্বেষকে 

কেবর়ী, উদরকে ভরত ৪ নত্বগ্তণকে শক্রদব দুলে। দেছের অভান্তর-স্থিত 

রাঁমরস নামক পদার্থবিশেষ রাম এবং হা নামক ্ানবিশেষকে 

লক্ষ্মণ বলিয়া বিশ্বাম করে। ক | 

পূর্বোক্ত - বন্বিধ কলুষিভ বিষয়ের বিবরণে এই বন্ধ গুলিকে 

বলুধিত করা কোনরূপেই শ্রীতিকর নয় | কিন্ত কি করি) ধর্ম 

প্রধান ভারতমণ্লে বীভৎসাঁকার অধর্থ ধর্ম-রূপ ধারণ করিরা গপ্ত" 

ভাবে কিরূপ ত্রীড়া, করিতেছে, তাহা! জননমাজের গৌচর, না করিয়াই 

বা! কিপ্রকারে নিরন্ত থাকি? মল-া্ড অস্তর-চ্ছেদন করিয়া না নয 

বা ছার প্রকৃতি ওরোগ কিসে উল বে 7 



২৫২ ভারতব্ধীয় উপানক-সম্গ্রদায়। 

প্রাণ ত্যাণ করে। তাছার নিকট একথানি ধর্মগ্রন্থ ছিল, এ চর্মকাঁর 
তাহ সংগ্রহ করিয়া! রাখে | সে তাহার মর্খার্থ কিছু বুঝিত না। 
গ্োড়। জেলার অন্তর্গত ছাপিয়। নামক গ্রামের অধিবামী হ্বামী নামে 
একটি ব্রাক্ষণ তীর্থ-পর্ধাটনে প্রবৃত্ত হইয়। এ আমেদাবাদে আগমন করে 
এবং উল্লিখিত নারারণ চর্মকারের সহিত তাছার সাক্ষাৎক1র-সংঘটন ছয়। 
নারারণ কথা-প্রসঙ্গে স্বামীর নিকট এ গ্রন্থের বিষয় উপস্থিত করে এবং 
দ্বামীও তাহ! পাঠ করিয়া! পরিতৃপ্ত হয়। পশ্চাৎ উভয়ে মিলিত ছইয় &ঁ 
গ্রন্থের মতানুসারে একটি পন্থী প্রবর্তিত করে এবং আপনাদের নামা- 
হুনারে ভাহার নাঁম ম্বামীনারার়ণী রাখে । এই প্রকারে এই পঙ্থীর 
প্বামীনারায়ণী নাম উৎপন্ন হয় এইরূপ প্রবাদ প্রচলিভ আছে। উক্ত 
গ্রন্থের অর্চনা! ইহাদের প্রধান ধর্ম) দেব-প্রতিমৃত্তির উপ্াসন। কর 
বিধের নর! ইহার একখানি চৌঁকির উপর এ্রগ্রস্থ স্থাপিত করিয়! 
মস্ত্রোচ্চারণ পূর্বক পুষ্প, চন্দন, মিন, তাম্বুলাদি উপকরণ দ্বার। 
তাহার অর্চনা করে এবং ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে বাদ্য-বাদন পূর্ব্বক তুলসী* 
দাস ও সুওদাতের বিরচিড সঙ্গীত সমুদায় গীন করিডে থাকে | ইছা- 
দের মতে। এ গ্রন্থের অর্চমীতেই ভগবানের অর্চনা কর] ছয় | ইহার! 
ভগবান্কেই শ্বামী নারায়ণ বলে এবং কাহার মৃত্যু হইলে বারম্বার 
স্বামীনারায়ণ ত্বামীনারায়ণ বলিয়া! মৃত দেছ লইরাবায়। আমেদাবাদ, 
জামনগর, ঝুন্নাগড়, ভাওনগর এই চারি স্থানে ইছাদের দেবালয় আছে । 
এই চারি স্থানই শির্নার। কাটিৰবার ও গুজরাট অঞ্চলে অবশ্থিত। 
বর্ষে বর্ষে এ চারি ধার্ছেই ইহাদের উত্নব ছইয়। থাকে। ফাল্গুন 
মাসে আমেদাবাদে, কার্তিক মাসে জামনগরে, চৈত্র মাসের রামমবধীতে 
ঝুর্াখড়ে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিষাতে ভাওনথীরে মহালমারোহ পূর্বক 
এক একটি মেল! হয় | ইহার! সকলেই গৃহী। ুষ্ষি, কাঠি, বণিক্, 
্রাঙ্মণ প্রভৃতি অনেক জাতীয় লোক এই পন্থীর মধ্যে প্রবেশ করি- 
প্লাছে। কিন্তু এক ধর্মাক্রাস্ত হইলেও, কেহ হ্বজাতীয় ভিন্ন অন্যের ছন্তে 
ভোজন করে ন!। ৃ 

মান্দ্রাজ ও বন্বা পরদেশী বৈফ্ব-দল-বিশেষ। 
টাও তিজল্* _দাজ্াজ এদেশীর, 'বৈধবেরা ছি প্রধান 

কক এ দিরজের' একটি ইংরেজী প্রবন্ধে (102, 82045 1874 20, হগ 
803 188.) এই হইটি সপতরদায় বদকলই ও. তেদুকলই বলিয়া লিখিত 

ছইয়াছে। ঝিল, ও বড়গলের মত ও ধর্ণানষ্ঠান লংকান্ত যে লমন্ত 
বিষয় আনতে পারিয়াছি। তাহা এ ডে লিখিত ভতছিবাক বাতের 



পরিশিট ২৫৩ 
গ্প্রদায়ে বিভক্ত; বড়খীল, ও তিঙ্গল | বড়এখীঁল নামক সম্প্রদায়ীরা 
সংস্কৃত শাস্ত্রের অধিকতর অনুশীলন করেন । অপর অম্প্রদারীর। যদিও 
তাছার প্রামাণ্য স্বীকার করেন, কিন্তূ তাঁদৃশ পরিমাণে অধ্যর়ন ও. 
আলোচন)। করেন না। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, হ্ানাধিক ছয়শত 
বৎসর পুর্বে কাঁঞ্চীপুর-নিবাসী বেদান্ত তেসিকর নামে একটি ব্রাহ্মণ 
হইতেই এই হৃষ্টটি সম্প্রদায়-বিভা্গ উৎপন্ন হর । তিনি এইরূপ প্রচার 
করিয়] দেন'যে, আমি দাক্ষিণাত্য ব্রাঙ্ষণ-কুলের আচার বাবহার সংশো- 
ধন ও দক্ষিণাপথে উত্তর খণ্ডের সনাতন শাস্ত্র ও সনাতন ধর্ম পুনঃ: 
প্রতিষ্ঠ। করণার্থ পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হুইয়াছি। 

উল্লিখিত উভয় সম্প্রদারীর1 সাক্ষাঁৎ বিষ্ুর উপাসক। বড়গল্ 
বৈষণবের| বিজুর ন্যায় বিষু-শক্তিরও অস্তিত্ব ও প্রভাবশালিত্ব 
অঙ্গীকার করেন। উছ! বিঞ্ুুর ক্ষমা ও ককণা-স্বরূপ।| ভিজল, 
বৈষণবের জীবাত্বার মুক্তি-নাধন বিষয়ে এ বৈষবী শক্তির অনুকূলড! 
অঙ্গীকার করিয়া! থাকেন, কিন্তু অন্য কোন বিষয়ে উাহার কার্ধ্য- 
কারিত্ব হ্বীকার করেন ন1। এ বিষয়ের মত-ভেদ এই উভয় সম্প্র- 
দায়ের পরস্পর বিষম বিদ্বেষ ও বদ্ধমূল বিরোধের একটি প্রধান, 
কারণ। তহ্পলক্ষে বিস্তর বিচার ও বাদানুবাদ ঘটিয়া থিয়াছে। 
ভস্তিন্ন। তিলকসেব! লঙ্য়াও ইহাদের ধোরতর বিবাদ বিসম্বাদ- উপ- 

স্থিত হয়। তিজলের তিলকের মিংহাসন আছে; বড় গলের তাছ।- 
নাই। উভয়ই ন্বসপ্প্রদায় তিলক ধর্ম ও শাক্্র-সম্মত এবং প্রতি- 
পক্ষের তিলক অশান্তর-সিষ্কা' ও অধর্ম-জনক বলিয়। অঙ্গীকার করেন।, 
দক্ষিণাপথের অস্তঙ্ঠত কাঞ্ষীপুর নামক স্ছান্দে এই উপলক্ষে একবার; 
এমন বিষম বিবাদ উপস্থিত হয় থে» ইহার জনা বিচারলঙ্ে মোক" র 

জাম পর্যন্ত হইয়া! যার । | 
শাক্তবৈষঃব, ও সক |-বস্বাই প্রদেশে একরপ শাকবৈফৰ 

আছে, তার! লক্ষীর উপাঁসক। লক্ষী বিষু-শক্তি। তাছার। সেই, 
বৈফৰী শক্তির উপাসন! করে বলিয়া! তাছাদিগকে শাক্ত বলে ! বাক্গাল! 
শে এপ্রকাঁর শাক্তবৈযৰ বিদ্ধামান নাই । বোম্বাই অঞ্চলে, ওয়ারে- 

করি, নাঘক, করণ ভিগুক. বৈ দেখিতে জি জার, জোছার। স- জো” গ বালে ইসা? হর রি কে "মৃত 



দ্বিতীয় ভাগের পরিশিউ 

উপক্রমণিক]। 

( ৩৬ পৃষ্ঠা |) 

রামমোহন রয় বাঙ্গালা ভাষায় গৌটীয় ব্যাকরণ ব্যতিরেকে 
খগোল ওজ্যাগ্রাহী নামে জ্যোতিষ ও ভূগোল বিদ্তা বিষয়ক অপর 
ছইখানি শিক্ষা-পুস্তক প্রস্তুভ করেন।--ভত্তবুবোধিনী পত্রিকা। ১৮০০. 
শক, চৈত্র মান, ২৩৩ পৃষ্ঠা । 

( ৭৯ পৃষ্ঠা ।-ত্রাঙ্ষণের সংস্কৃত-কথন। ) 
যেপ্রকার ভাষায় খণ্ধেদনংছিভাঁর মন্ত্র সমুদাঁর বিরচিউ হয় এবং 

যাহ! কিছু কিছু রূপান্তরিত ও পরিষ্কৃত হইয়া পশ্চাৎ সংক্ষত নামে 
প্রসন্ধ হর*। সেই সুপ্রাচীন আর্ধ্য-ভাষা পুর্ধফালে জনসমাজ-ধিশেষের 
দেশ'ভাষ? ছিল ৭। যেমন ৰাঙ্গালার বাঙ্গালা, হিন্বস্থানে িমুস্থানী ও 

পাপা 
৬ ৮০০ পপি পপ পাপা পাপা পপ পট শপ পাপী ০০০০০ ফা. পা পপ শপ 

» যেমন বাঁজালার দেশ-ভাঁষা পরিদ্কৃত ও সংশ্কৃতান্গগত করিয়া তাঁছাঁর 
নাম সাধুভাঁষা দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ, পূর্লাকাঁপে কথোপকথনে ব্যব- 

হত নর্যতাষ| গরিষ্কত ও ব্যাঁকরণান্থগত করিয়া তাঁহার নাম সংক্কত 

রাখ হর | লংন্কৃত শব্দের অর্থ পরিদ্ধৃত বই আরকিছুই নয়| রামায়ণ 
তাপেক্ষা প্রাটীনতর কোন গ্রন্থে এই নামটি বিদামাল নাই | এখন বৈদিক 
ও নাঁরদিক উভয় প্রকার ভাঁষাই সংন্কুত বলিয়! উদ্দিখিত ছইয়| থাঁকে 

বেগন বৈদিক সংস্কৃত ও লারপিক লংস্কৃত | তদনূসারে, এই প্রবন্ধের মধ্যে 
স্থানে ক্ছানে বৈদিক ভাঁষাও সংস্কৃত বলিয়া লিখিত ছইবে | 

যত লময় ব্যাপি ধথেদসংহ্তার মন্ত্র মুদায় বিরচিতত হয়) তাছার 

মধ্ো দিছ্ধু নদের পশ্চিমোতির হইতে গঙ্গ। ও যছুনার অন্তর্গত ঘবেন 

পর্যান্ত আর্ধাবংশীয় হিন্দুদের বলতি-বিজ্ঞার ছইরা যায় ৪ | এইরূপ বিস্তৃত 
ভূমি-খণ্ডে এরূপ একটিমাত্র অভিম্ন ভাঁষ! প্রচলিত ছিল বে, ভি ভি 
প্রদেশে তাছার শব ও বিভক্তির কোন আহশে কিছুমার প্রভেদ ছিল 

₹ প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রদণিকাহশের ৬৫ পৃষ্ঠ! দেখু। 



পরিশিফ। ২৫৫ 

অহণরাষ্রে মহা রাষ্রী ভাঁষ। কথোপকখনে ব্যবহৃত হইয়া! খাঁকে। এক- 
কালে আর্্য-সমাজে এ বৈদিক ভাঁষ। সেইরূপই হইত। এ ভাষ।ই 
ক্রমশঃ পরিবরিত হইয়া) পালি ও প্রাক্কৃত ভাষা সযুদ্দায় উৎপন্ন হয় 
তাহার সন্দেহ নাই*। ট্বদিক ভাষার সহিত & ছুই প্রকার ভাষার, 
অনেকাংশে মাদৃশ্য দেখিতে পাও রা বাঁধ অতএব, বৈদিক 

ন1 টি একটি অনস্ভব কথ | কথোপকথনে প্রচলিত ভাষ| স্থান-ভেদে ও 

লময়-ভেদে পরিবর্তিত না হইয়া যাঁর না) ভারভবধয় পণ্ডিতেরাও ইছ| 
এনরূপ শীকার করিয়! শিয়াছেন | কৌশিতকী ত্রাঙ্মণে লিখিত আছে) উত্তর 
দেশের ভাঁষা উত্কৃ্ট বলিয়! পরিগণিত ছিল | যাঁল্ক খষি বলেন) অন্য স্থানে 

অপ্রচলিত গত্যর্থ ক্রিযা-বিশেষ কাঁস্বোজ দেশে প্রচলিত ছিল | দেশ বা 

প্রদেণ-বিশেষে সংস্কত ভাঁষার যে অবস্থা-বিশেষ উৎপন্ন হয়) এ পকল 
বাঁক্-প্রদাণে ভাঁছা স্পই্ই বুবিতে পার যাইতেছে * | 

» লেলেন ও বিন প্রণীত 17387) খিঞা 19 4] নামক পুশ্তক 
খানি এ বিষয়ের একখানি কুন্দর রস্থ। যান বেবের এবিষয়ের একটি 

স্বতন্ধ মত প্রকাশ করেন | তিনি বলেন, শ্রা্কৃভ ভাব! লমুদায় বৈদিক 

ভাষার সমকালবত্্ণ| ভাঙার এই অভিপ্রায়টি না ভারঙ্তব্ষীয় প্রাচীনপপ্ডিঙ- 
গণের মতানুযায়ী। না অধুনাতন ইউরোপীয় প্রধান প্রধান সংন্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত- 
গণেরই অনুমোদিত | আমান ওফে, ই স্পট্টাঙ্ষরে ইছার প্রতিবাদ করিয়া- 
ছেন1| প্রাকভ যে লংশ্কতের রূপান্তর, একথা ভঁরতবধীঁয় বৈয়াকরণেরা ও 
অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন । তাহারা বলেন, প্রাকতের মধ্যে তিন প্রকার 

শক সমিবেশিত আছে; তংসম অর্থাৎ বিশুদ্ধ সংস্কৃত, তদৃভৰ অর্থ(ৎ সংশ্ব.ত- 
সতভৃত এবং দেশি অর্থাৎ দেশ-প্রচলিত অদংস্কৃত শব্দ | উাহাদের এ 

অভিপ্রাট নিতাভ পমাঁ-শিদ্ধ | পূর্বতন পাঁলি ও প্রান্তে এবং'অপ্ুনাভন 
দেশ-ভাষা সমুদায়ে এইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে | 

1 এবষয়ের ছুই চারিটি উদারণ প্রদর্শিত হইতেছে, দেখিলেই ছাদয়হ ম 
ছইব | | 

পালিতে গো শব্দের তীর বছবচনে গোঁণাং হয় | টন দিক গোনাহ, 
পাপা 

 আপাপশিশিশিপাপপিপিসসসপ 

প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপকুঘািকাংশের ৮ও ৯ গা জব 

প্রমাণ দেখিতে পাইবে |. | রঃ 

| ৮) পাও ৭৯ 0498800. 4005006 70021 ০2. বগা | মা ত 

9000 1788764 10 119105 00009] 5508506 [16518) ঘ০, হ্। 
281,015] 



ন্ ভারগবরয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

ভাষা হইতেই সেই সমুদায়ের উৎপতি ছওয়া! সম্ভব | সেই সপ্ত 
পুনরায় ক্রমে ক্রমে রূপাত্তরিভ হইয়া অধুনাতন হিন্দী বাঙ্গণল। প্রভৃতি 
বিভিন্ন দেশ-ভাষায় পরিণত হইয়াছে | সেই মূলীভূত বৈদিক ভাঁষ। 
সমুদার কথোপকথনে প্রচঙ্দিত না থাকিলে কখনই এরূপ ধর্টিতে 
পারে না| লেংসন্* গুফেউ৬ বেন্ফি, কুন্, মিয়র প্রভৃতি প্রাথান 

পদেরই অনুরূপ | পালি ভাষায় ফল, অনি, মধু এই সকল ব্রীবলিঙ্গ শের 
কর্তা ও কর্ম কাঁরকের় বহুবচনে ফলা অন্ধী ও মধু য় | এ লমুদাঁয়ই বৈদিক 
রূপ সংস্কৃত ক্ত্বা পদের পরিবর্তে পালি ও প্রারুতে কত্বান বা] কাড়ুন হয়। 

এটিও বৈঙ্গিক শকরূপের অনুরূপ | সাঁরলিক পীতবা| ও ই 1 পদের ক্ছলে বেদে 

পীত্বানমূ ও ইন্টীনম্ পদের প্রয়োগ আছে | ন্রুক্তে (৬1 ৭) লিখিত আছে, 

বর়মূ পদের সকল কাঁরকেই অন্যে হয়। পাঁপিতেও সকল কাঁরকেই অযৃছ্ে 
ছইয় থাকে 7 যেমন কর্ত| কাকে অধৃঞ্ধে) কর্ম কাঁরকে অমৃছে ও অমৃাঁকমূ। 
করণে কামৃছেভি অথব1 অমৃছেছি এবং লম্বন্ধ কাঁরকে অম্ছাঁকষ্ | সাঁরসিক 

লংস্কৃতে অকাঁরাত্ত শব্দের করণ কাকের বছবচনে এ অকাঁরের পরিবর্তে এ 
আদেশ ছয় | যেমন শিবৈ?। বেদে এত এবহ এতিই উভকই ছুই] থাকে; 
যেমন অগ্নি পূর্বেভিঃ খযিভিরীড্যোনৃতনৈরুত | (ঝ--সং ২ ক) পাঁলিতেও 
এস্ছপে এভি ও এছি আদিই হইয়া থাঁকে ; যেমন বুদ্ধেভি ৰা বুদ্ধেছি। 

ছন্দের অন্ুরোধেই ছতক ব। জন্য কারণেই হউক। ছুই) তিন ও চারি 
অক্ষরের সংস্কৃত শব্দের যুক্তাক্ষর-বিশেষের স্থানে অযুক্ঞাক্ষয আনদই হই! 
বাঙ্গালা ভাষায় ফেরপ যথাক্তমে তিনঃ চারি ও পাঁচ অক্ষরের শব হইয়াছে, 

যেমন যত্বে। রত ধর্শে। শ্বশ্রাঃ। কুজা, দর্শনে ও অদর্শনে পদের পরিবর্তে 

যতনে)কতনে॥ ধরমে। শাশুড়ী, কুৰৃজ1,দরশনে ৪ অদরশনে পদ, বৈদিক ভাঁষ!- 
তেও বিকল সেইরূপ দু ছুই থাকে? ফেমন তৃমৃঃ তুর্যামৃত মত্যায়। বরেণ্যমৃঃ 
অমাঁতাম্ ইত্যাদি পদের স্থানে তুঅম্তুরিকষূ, মর্তিআারঃ বরেমিজমূ ও অমাতি- 
অম্ পদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যার | প্রাকৃত ভাষা সমুদাঞ্জেও শব্দ লমূছের 

এরূপ অক্ষর-বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে | জী, ত্বযূ, জঞাতা। চজ্ৰেণ। শক্কো মি) চৈত্র? 
কারস্ছঃ) শ্যাল। ক্রিরা। নিরারুত্য ইত্যাদি সংন্কষ্ট পদের স্ছামে লিরি। তুমহ 

জাঁণিঅ। চঁদএণ) সক্ধণোনি। চইতো]॥ কাঁঅখও, লাঁলঅ+ কিরিজা, ণিরাকরিভা 
ইত্যাদি পদ প্রচলিত দেখা যার | 

এই লমুদাঁয় বিবেচন1 করিয়া দেখিলে বৈদিক ভাষাই প্রাক়ত ডাধার 

মূল এইটিই প্রতীরমান ছইয়া উঠে | পালি ও প্রাকৃত যে নিতান্ত অপ্রা- 

চীন নয় তাছারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে খ? পু) চতুর্থ শতাবীতে পালি 

বে, দেশ-ভাষ। ছিল ইহা পুর্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে | নলিতবিত্তর আামক 
শিপ পপ পপ সি রি টি রিট টি তিতির 

+₹% উপক্রম ণিকাংপের ৮০ পৃষ্ঠা দেখ । 



পরিশিষ্ট । ২৫৭ 

গধান ইউরোপীয় সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতের] অনেকে এবিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ 
চন! করিরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ ও অঙ্গীকার ক্রিয়া গিয়াঁছেন। 

শ্ীমান্ মিযর্ তাহার স্প্রমাঁণ-সিদ্ধ সমীচীন গ্রস্থাবলীর দ্বিতীর খণ্ডের 
একটি প্রবন্ধ মধ্যে সুস্পফ$ প্রদর্শন করিয়াছেন, লা্টিন-ভাষ! যেরূপ 
পরিবর্তিত হুইয়। ইটালীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছে, সংস্কভ-ভাষা-সম্ভৃত 

সপন পিপাসা পপ পাশা শিপ পাপী ীশীপীতী ্ শী? 

বুদ্ধচরিত গ্রন্থে গাথা নামক কতকঙুলি বচন বিনিকেশিত আছে | চীন-দেশীয় 

বৌঁদ্ধদিশনের পুস্তকে লিখিত আছে, এ গ্রন্থ ৭৬ খষ্টাব্ধে চীন ভাষায় অনু- 
বাদিত হয়| ইছ। হইলে খৃষ্টাব্দ-প্রবর্তনের অর্থাৎ ১৯০০ উনিশ শ বৎসরের 

পূর্বে এ গ্রন্থ ও চ্যতরাং উহ্বার অন্তর্গত গাঁথ! সমন্ড প্রচারিত ছিল বলিতে 

য় | পালিমছাঁবংন নামক পুভ্তকের ৩৭ সাইত্রিশ পরচ্ছেদে গাথার প্রসঙ্গ 

আছে *| অশোঁক রাজার খোঁদিত অন্বশাঁসনপত্রে মুনিগাথ] অর্থাত মুনি 

প্রণীত গাথাঁর উলেখ আছে 11 অতএব খষ্টান্ের ভিন চারি শত বংদর পূর্বে 
গাথাঁর ভাষা প্রচর্পিত ছিল তাঁছাঁর সন্দেছ নাই | গাথার মধ্যে অনেকাঁনেক 

অবিকৃত সংন্কৃত শব্ধ এবং অবিকল পালি ও প্রারুত পদ ব। তাহার অনুরর্প 
শব-সমূহ লম্মিবেশিভ আছে | উছার ভাঁষা এক দিকে সংস্কৃত ও অপর দিকে 
পালি ও প্রাক্কৃত এই উভয়ের মধ্যন্ছলবর্তর্ণ | সংস্কৃত ভাষা কথোপকথন-ক্রমে 

ক্রমশঃ অপদ্রষ্ট হইয়া যে লকল ভাষা উৎপন্ন ছইর়াছে, গাঁথ। তাঁছার একটি 
ক্ুপ্রাীন ভাষা | লংস্কৃতের স্ছিত প্রান্তুত অপেক্ষা পাঁলি ভাষার অধিক 
লাঁদুশ্য ও নৈকট; সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া বাঁয়$ যেমন, 

লংস্কৃত & পালি | শাকৃত 

জীবিতম্ জীবিতং জীবিঅহ) জী কাই 
পিতা পিত! পিআ! 

কথন্সিতুম্ কথেতৃহ * কধেছুং 

ষষ্থিঃ যটঠি লট 
অভএব পালি ভাষা সংস্ক সাছিত্যে বাবহাত সমুদাঁয় প্রকার প্রাকৃত 

অপেক্ষ! প্রান এবং গাঁথার ভাষ। পালি অপেক্ষ। প্রাচীন হওয়াই লম্তব | 

যখন ভশোঁক এাঁজার অনুশালনপত্রে অর্থাৎ খৃষ্টান্-প্রীবর্তনের তিন চারি 

এ গ্া০গতার 208য5780 1821, 0, 25. | না 

রর বিঙ্যকি, এই গসুনিখাখা? মুি-প্রণীত অর্থাৎ শাক্য-প্রণীত বনিক 
অর্থ করেন কিউ প্রিচ্দেল্, ও উইল্লনূ হিন্দু-শীন্ত-বিশেষ বলিয়া উহা রর 

ব্যাঙ করিয়াছেন 1 খন 00291, 6 09. 8০7৯) 881880 8০০6৮, সণ, 

আদ, 02. 859). 863. ৪0৫ ঠা 
হী. 



২৫৮ ভাঁরতবর্ষীয় উপামক-সন্প্রদায়। 

পালি ও প্রাক্কৃত ভাষাতেও অনেক স্থলে অবিকল সেইরূপ শব্দ-পরি- 
বর্তন দৃক হইয়] ধাকে | এ বিষয়টি বাঙ্গালা-দেশীয় পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম 

পাপ 

শত বৎদর পূর্বে একরূপ পাশ ভাষা প্রচলিত ছিল দেখ] শিয়াছে ১ তখন 

গাঁখাঁর ভাষা খৃ, পৃঃ পঞ্চম শতা দি অপেক্ষা অপ্রাচীন হওয়া সম্ভব নয় | ফলতঃ 

উড শাক্ামু রী লময়ের অর্থাৎ খ পৃ. পঞ্চম বাষষ্ঠ শতাব্দীর দেশ-ভাষষাঁ- 

বিশেষ বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে পঁ ৰ 

বেদের ক্রাক্ষণভাগের মধ্যেও নিকৃষ্ট ভাষা-কথনের প্রসঙ্গ আছে। 

এতরের ত্রাদ্ষণে শ্যাপর্ণ নাঁমক লব্ব-ব€শীয়েরা অপবিত্র-ভাষী (পৃতাযৈ 
বাঁচো বদিতারঃ) এবং পঞ্চবিংশ ত্রাদ্ষপে ব্রাত্যেরা ইতর-ভাষী বলিয়া উল্লি- 
খিত হইয়াছে! শতপথ ত্রাদ্ধণে (৩৪ ১১ ১১ ১৪) অন্থরেরা এরূপ নীচ-ভাষী 

বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে | যর্দ এ সমস্ত ইচর ভাষা অপভ্রষ্ট সংস্কৃত 

অর্থং প্রাকৃভাদি দেশ-ভাঁষা ছয়) তাহা হইলে) ক্রাক্ষণ-রচনার পূর্বে 
অর্থাৎ সারদিক সংস্কৃত উতৎপম হইবার অগ্রেই হৈ দক ভাঁষা রূপান্তরিত 
হইয়া ক্রমশঃ গাথা) পানি ও প্রান্ত ভাষ। সমুদায়ের উৎপত্তি হয় একপ 

ত্বীকার করিতে ছইতেছে। কিছু পরে দেখিতে পাও! যাইবে, ত্রাদ্ধণের| 
এক সময়ে দেব ও মনুষ্য উভয় ভাষ'তেই কথোপকথন করিতেন ইছা 
জ্রাপ্ষণভাগের মধো শিখিত আঁছে| লেই মহ্বষা-ভাষা যর্দি প্রাকৃত ছয়ঃ 

ভাগ! হইলে, সেই ত্রাক্ষণ-বচমকেও ভজ লিদ্ধান্তেরই পোথক বলির! অঙ্গী- 

কার করিতে ছয় | 

লারসিক লংক্কৃতে সন্থি-সমাসের যেরূপ অঞ্ডম্বর, কথোপকথনে বাবস্থত 

ভাঁষাঁর লেরণ থাকা সম্ভব নয়। তাঞা ছইলে লোকেয় কোধগমাই হয় না| 
নৈদিক সংন্কতত সেরূপ নয়; অতি সরল | স্মৃতরাধ কথোপকথনে বাবস্থাত ছই- 

বার নিতান্ত উপযুক্ত | এ ঘিবেচনা অন্ভুনারেও। লার'সক অপেক্ষা বৈদিক 

সংক্কৃই দেশ-ভাষ: স্বরূপ প্রচলিত থাকা অধিকতর লস্তব ও জত। 
০০৫ শিবা পপ পাপ পাপ পা পাকা 

» বৌদ্ধ শান্গের পালি গু অশোক রাজার খোদিত্ত লিপির পাল এই 

উভয়ে কিছু কিছু বিশেষ দেখিতে পায়! যার | এমন কি, পালির কঙকহল 

শব্দরূপ খোদিত লিপি অপেক্ষ। প্রাচীন এবং খোদিত লিপির ০০ শা. 

রূপ পালি অপেক্ষ। প্রাচীন। 

891070018 152| 2110278 টিন 01 রহ 0%18 01816 
19. 6 0100০ 1010170914৪. 9০০.১ 73676911854. 274 1100175 
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পাঠ কর । 
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পরিশিষ্ট । ২৫৯ 

করিয়। দিবার উদ্দেশে এ প্রবন্ধ হইতে তাহার কয়েকটি শব এই প্রস্তাব- 
খক্রাস্ত অন্য অন্য বিষর সম্বলিত পশ্চাৎ উদ্ধত হইতেছে। পাঠ 

করিলে দেখিতে পাহ্ববে। 

সংস্কৃত ও লাটিন্ উভভর ভাষার শব্দের ক্রু বাই, বাপ্ট্, গ্লু 
বারুঃক্জ এই সমস্ত যুক্ত বর্ণ স্থানে পালি, প্রাকত ও হটালীয় ভাষায় তত 
বাট, ত্তবা ট্র+ প্, বাক, এবং জজ বর্ণের আদেশ হয়| শব্দ-বিশেষের 
কৃ,প্, ল্ ও ব্বর্ণলুপ্ত হইয়া পর-বর্ণের ও কদাচিৎ পূর্ব-বর্ণেরও দ্বন্ব হয়। 

লাটিন্ ইটালীয় মংস্কৃত পালি ব' প্রাকৃত 

পর্চফ্ক্টস্ পের্ফেটো। মুক্তস্ মুত্তে 
জঙ্কটম্ জুট * ভক্তস্ ভতো! 

ট্েক্টম্ ট্রাটো ভুক্তদ্ :. তুত্বো 
রপ্টম্ রোট্টো _ উপ্তম্ উত্তো 
ঢেপ্টাই বস্ কাট্রিবে। তৃপ্তিন্ তিত্তি 
এস্সম্প্টম্ আহ্প্টো! তগুম্ তত 
প্র উন্ পিয়ান্টো বিক্লুবস্ বিরুবে। 
সব্যঞকটম্ সোড্জেটে। : কুব্স্  খুজ্জো 
অবজেক্ট ওড্চজটে। অজন্ অজ্জে! 
ভিক্টন্ ডেট্ে যুক্তন্ জুতো 
ফ্রন্ ফট্রো _ নিকৃথক সিত্ধ্ 
ফেব্টস্ কাট্টো সক্তন্ সতে। 
এপ্টন্ আনে? দুগ্ুস্ নুতে। 
51 সেটে লুগ্ডস্ লুতে। 
সব্টদ্ * সটে। মগ্তমস্ সত্তমো 

উল্লিখিত লাটিন্ ও সংস্কৃত পদ সমূহের অন্তস্থিত অন্ ভাগের স্থানে 
ইটালীর। পালি ও প্রাকৃত পদে ওকারের আদেশ দেখিতে পাওয়। যা, 
তেছে। এইরপ বিভতক্তি- পরিবর্তনের সেসুদৃশ্ লক্ষিত হইয়া! খাঁকে। 
জগতের কোন পদার্থই প্রান্কৃতিক নিক বহিভূতি নয়। ছটা-. 

লি ও জার্ধ্যাবর্তে ভাষার পরিবর্তন একরপই ঘটিয়াছে। বর্ন ইটালি 
দেশে করলকব-কুরে। টা যা পারি বর্ন” সংষটিত চে 



২১৪ ভাঁরতবধীয় উপাঁপক-সঞ্রদায়। 

তখন আর্ধাবর্তেও & কারণেই পালি ও প্রারুত শব্দনূপ উৎপন হই- 
য়াছে বই আর. কিমনে করিতে পারাফার। 

একরূপ সংস্কৃত যে, ভারতবাঁয় আর্ধাকুলের দেশ-ভাষ স্বরূপ গ্রচ- 
লিত ছিল,প্রাচীন সংক্কতজ্ঞ পণ্িতেরাঁও তাস্থা স্বীকার করিয়া শিয়াছেন! 
যাক্ক ও পাণিনি নিজ নিজ সময়ের প্রচলিত সংক্কভকে ভাষা এবং বৈদিক 
সংস্কভকে অন্বধ/ায়, ছন্দন্ ও নিশম প্রভৃতি বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 

ঈদামন খন্াহ: ভমমাঘ অলি কুন | “ত্র ঘুলি মাদাত্রাস্ত 

ন্দমচ্ঘামত্ব ক্রিবিনিহি) “ছু: ছুব' ঘুনি| লি ছি সবি থা- 

ঘাঁতা মানাতান্তনতদল্মজ্ঘাবনূ। ্ 

নিকক্ক [১1৪1 

সেই সমুদার নিপাত শব্দের মধ্যে চারিটি উপমার্থে ব্যবহৃত হয়| 
ভাষা ও অন্বধ্যায় (অথাৎ বেদ) উভয়েতেই ইব শব্দের এই অর্থ। 
অগ্নিরিব, ইন্দ্রইব, অর্থাৎ অগ্ননদূশ, ইন্দ্রসদূশ। ন শব ভাষার কেবল 
প্রতিষেধার্থ প্রয়োজিত হয়। বেদে নিষেধ ও উপমা উভয়ার্থেই 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

এইরূপ পাণিনি ব্যাকরণের৪ “ভাষায়াৎ সদবসঙ্বঃ » (৩ 

২1১০৮), “শ্থেচভাষায়াৎ ঠ (৬ ৩। ২০1), “বিভাষ। ভাষায়াং” 
(৬|3১1 ১৮১1), পপ্রথমায়াশ্চ দ্বিবচনে ভাষায়াহ ৮ (৭1২ ৮৮) 

এই সমুদায় হৃত্রে ভাষার উল্লেখ করিয়া ভাষ! পদ সমুদায় মিদ্ধ 
কর। হইয়াছে । নে সমুদায় পদ এই, সেদিবান্, অধু।ষিবান্, শুশ্রঃ- 
বান, সমন্কঃ, কুটস্থঃ, পঞ্চভিঃ, ভিস্থভিঃ। চতস্থভিঃ, যুবাং। আবাং) 
যুবয়োঃ) আবক্রোঠ। এ সমুদায়ই সংস্কৃত পদ দেখা যাঙ্তেছে। আর 

পাণিনি স্বত্রবিশেষে যে সমস্ত বৈদিক পদ সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা 
ছন্দম্, নিগ্রম, মন্ত্রাদির প্রয়োগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে * | এই সমৃ- 

পপ পাপী 2০01 পো গগন াীশপপপজপসা ক 

* :£[বতাষাচ্ছন্দপি * ০, |), «'অল্মযাদীনি ছন্দলি”? (১181২০1) 

মন্ত্রে যলহ্বরনশরৃদছাদ্র্চরুগমিজনিত্যে। লেঃ” (২1৪1 ৮০1) £'ৰন্ধলে 

চর্ষে” (818 1৯১৩।), সাটো মাচ? লাটেতিনিশদে (৬1 ৩1১১৩।)। 

চি তুলুষসক্ষু ততো রধ্যাণাং রি (৬1 ৩। ১৩৩1) বা বপূর্বম্য নিগমে '? 

(৬1 81৯1) এই লমুদায় ন্ৃত্রে ছন্দঃ) মন্ত্র, নিগমাদি বেদ-বাচক শবোর 

উল্লেখ করিয়া! বৈদিক পদ লমুদার মিদ্ধ কর] হইরছে? যেমন অনশ্মগ/ মাক, 

লাঁচ। ইত্যার্দ। লারদিক সংস্কৃতে এই সকল শঝের ক্ছলে অমর) লোছ ঠা 
বেচা ইত্যাদি প্রচলিত আছে। | ূ 



পরিশিষটা হও 

দয় শবের অর্থবেদ| অতএব যাঙ্ছের ্াঁয় ভীহার৪ সময়ে বৈদিক 
পদ ও ভাবা পদ পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়৷ পরিজ্ঞাত ছিল ইহা স্প্ই 
জানিডে পার! যাইতেছে। 

উল্লিখিত ভাষ। শব্দ দেশ-ভাষা-বাচক ভিন্ন আর কি হইবে ? জস্যা- 
বধি ভারতবর্ষে দেশ-ভাষ। ভাষা বলিয়। উক্ত হইয়া! থাকে। ব্রজভাষার 

অর্থ বৃন্দাবন অঞ্চলের দেশ-ভাষা। বাঙ্জালা-দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা 
বাঙ্গালা গ্রন্থুকে ভাষা-গ্রস্থুই বলির! ধাকেন | রামমোহন রায় মাগডক্যো- 

পনিষদ্ ৪ বাজসনেয় সংছ্িভোপনিষদের ভাঁষা-বিৰরণ প্রচার করেন | 
সেই “ভাষা-বিবরণ” পদের অর্থ বাঙ্গালা অনুবাদ বই আর কিছুই নয়! 
অভএব যখন যাক্ক ও পাপিনি গ্রন্থে সংস্কৃত পদ সমুদায় ভাষা-পদ বলিয়া 
উক্ত ছইয়াছে, তখন ভীছাদের সময়ে ভারতভূমিতে * সংস্কত ভাষা 
দেশ-ভাষা স্বকূপ প্রচলিত ছিল বলিতে হুইবে। 

মন্ননংছিত'-কারক আর্য ও শ্রেচ্ছ ছুই প্রকাঁর ভাষার প্রসঙ্গ 
করিরাছেন। 

সত্বধাতূক্ণভ্লানা মা বীজ জানযী শর্ত: | 

কী ক্ছেখা ন্বস্বাজধান্য: ঘ্ী নি তৃত্ত: ব্মনা: | 

মন্ুনংহিতা | ১০৪৫ 

* অশোক রাজার অন্ুশাসনপঞ্র ষে করের প্রকার দেশ-ভাষার বিরচিত্ত 

ছয়) তাছার একটি আর্ধ্যাবর্তের পুর্ব খণ্ডে, অন্য একটি পেসোয়ার প্রদেশে 

এবং পর একটি গুজরাট অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। অতএব এ লময়ের পূর্বে 
কথোপকথন জমে উত্পম তলে লমস্ত ভাষার মুলীভৃত লংস্কৃতও তাঁরততুমির 
এ নমন্ত ভাগের দেশ-ভাষ। ছিল বলিতে হইবে | 
সিন্ধু দের পশ্চিম প্রদেশের অনেকানেক গ্রাম নগরাদির সংস্কত না 

ছিপ) এ অঞ্চলের অধুনাতন কোন কোন ভাঁষ| সংক্কৃত-মূলক বলিয়! প্রতীরমান 

ছয়) চীন-দেশীয় ভীর্থযাত্রীদের ভ্রমণ-বিবরণে এ অঞ্চলে লংক্কৃত ভাঁষা প্রচ 
লিত থাকিবার [নিদর্শন লক্ষিত ছইক়া থাকে এইঈলমন্ত প্রদাগালুসারে জানিতে 

পারা বাইতেছে। পুর্নকালে লংস্কৃতই এ প্রদেশে দেণ-তা যা ছিল। অধুনাতন 
মছারাত্রীর তাঁষা সংন্ফৃত-মুলক। ল্মৃতরাং পূর্বকাঁলে উছছার মুল-স্বরূপ সংস্কৃত, 
ভাধা নেখামেও প্রচলিত ছিপ বলিতে হয়| অতএব এক লময়ে আর্ধাণবর্ত 

সম্বলিত বছু-বি্তুত ভূমি-খও” মিবাসী কোটি কোটি লৌক একরূপ লহঙ্ষ্ ্- র 

ভাঁধী ছিল ইহা! | নিঃসংশরে নির্ধারিত হইতেছে |. উদ্জরিনী, কাশ্মীর কাম্য 
কুজ গুভূতি 'বাঁনীশ্ছানে -বিক্চিত নাটক মধ্যে বযবন্বত সহ পে 1 ্ 
ভাষাতেও এ পিদ্ধান্তেরই পৌঁষকতাকরিতেছে| 



২৩২ তারতবর্ধীয় উপানক-সম্প্রদায়। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শৃর্রের মধ যাহার! ক্রিয়া-লোপাদি দোষে 
সমাজ-বছিভূতি হয়, তাহার] আর্ধ্য-ভাষী বা শ্েচ্ছ-ভাষী হউক, মকলেই 
দন্থা বলিয়া উল্লেখিত হঙ্য়াছে। 

নিকক্র-পরিশিষটের ভাষেো উদ্ধৃত একটি ব্রাঙ্মণ-বচনে লিখিত 
আহে, ব্রাঙ্গীণের ছুই প্রকার ভাষায় কথোপকথন করেন; দেব 

ভাষ' ও ষনুষা-ভ-ষা। 

আন্না তলযাঁ অহৃলি হা তব ববানালূ আত জনৃত্থানালূ। 

নিকক্র-পরিশিষ-ভাষা 1১1 ৯॥ 

বোধ হয়, এই ব্রাহ্মণ-রচনার সময়ে ব্রাঙ্গণেরা বৈদিক ও প্রচলিত 

হস্কড অথবা প্রচলিত সংস্কভ ও প্র'কভ ভাষা * উভয়ই ব্যবছার করি- 

তেন ইহাই নির্বাচন করণ এই বচনের উদ্দেশ্য | ছতিপূর্বেই (২৫৮ পৃষ্ঠার) 
অন্যন্য ব্রাঙ্ষণেও অসংস্ক £-কথনের প্রসঙ্গ আছে দৃফ় হইয়াছে। অতএব 

শেষোক্ত কপ্পই সর্বতভোভাবে সম্ভাবিত বোধ হয় । যাহা হউক, ব্রাহ্ষ- 
ণেএ! ষে এক সমরে সংক্কভ-ভষী ছিলেন, এই বচনে তাহার সুম্প প্রি” 

চয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । ভারতবষাঁয় আর্ধা*সমাঞর্জের যেরূপ অব- 

ক্বার স্ত্রীলোক ও শুদ্র-জাভীয়ের] বেদ-রচরিতা বলিয়া উলিখিত ছই- 
যাছে পঁ, ম্ুতরাং যে অবস্থায় অপর নাধারণ সকলেই সংস্কৃত" 

ভাবী 4 ছিল, উল্লিখিত ব্রাক্ষণ-বচনটি ভাঙ্গার ভত্তরকালীন অবস্থার 
পরিচায়ক | 

ভোজদেব-প্রমীত বলির প্রচলিত সরস্বতীকষ্ঠাভরণ নামক অল- 

স্কার-গ্রন্থের একটি শ্লোকে লিখিত আছে, 
জঃমবলান্রহাজজ্ত হান গজানমাদিতা: | 

জার শাঘাতৃঘান্ জী ল ঘক্জুনগারিত্িঃ || 

সরম্বতীকঠাভরণ। ২ পরিচ্ছেদ। ১৬ ক্লোক। 

অবনিমণ্ডলে প্রথম রাঙ্ার রাঙ্ছো কে প্রারৃত-ভাষী ছিল? মাহ- 
সাঙ্কের অর্থাৎ বিক্রমাদিভোর সময়ে কেনা সংন্কত কছিতা? 

.৮. ১২টি পি ০ পাপ পা প্প  জ ্প্প 

* ভাংরত-সর্য় পণ্ডিতের সর্্দপ্রকার সং্কতকেই দেল্-ভাষা বলির! বিশ্বাল 

করেন । তদনুপারে,। এস্ছালে উল্লিখিত মনুষা-ভাষা প্রাকৃত-ভাষাই বোধ হয়| 

পর এই পুন্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমপিকাংশের ৭3 পৃষ্ঠ! 

ও দ্বিচীর ভাগে প্রতাশিত উপক্রমণিকাংশের ১৪৭ পৃষ্ঠা দেখ | 

পু অর্থ,ৎ বৈদিক সংক্কৃত। 



পরিশিক। ২৬৩ 

সরম্বতীক্'ভণ-রচয়িতা খষ্টান্দের একাঁদশ শতাব্দীর লোক। 
এক কালে যে, হিন্দুর সংস্কৃত ভাষার কখোপকথন করিত, তাদৃশ অপ্রা- 
চীনগ্সময়ের পগডতেরাও ইহ! বিশ্বান করিতেন! 

নাটক-নাটিকায় ব্রাহ্ধণ ক্ষত্রিরাদি উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তি সকলে 
সংক্কৃত-ভাষী এবং স্ত্রীলোক ও নিরুষ্ট-শ্রেণীস্থ লোক প্রারুভ-ভাষী দেখিতে 
পাওয়। যায়। যেনময়ে ভারতবর্ষে এ শ'স্ব প্রবর্তিত হয় সে সময়ে 
ভা'ষা-বিষয়ে জনসমাজের এরূপ অবস্থা বিদ্তমান ছিল উহ? বাতিরেকে 
আর কিছুই মনে করিতে পারা যার না। তখনও উচ্চ শ্রেণীস্ক পুকষেরা 
সংস্কত ভাষাতেই কথোপকথন করিতেন । 

ভারতবর্ষে প্রার্ুত'ভাষা সমুদায় যেমন প্রচলিত হইতে লাগিল, 
সেই সঙ্গে সংস্কত-ভাষা কখোপকখন-স্থলে অপ্রচলিত হইয়া আসিল! 
শৃদ্রাদি ইভর জাতীয়েরা সংস্কৃত-কথনে অসমর্থ হইয়া! প্রারুত-ভাষী 
হয়া উঠিল, কিন্তু সে সময়ে ব্রাঙ্মণদি শ্রেষ্ঠ জাতীয়ের! কিয়ৎকাল 
ংক্কত-ভাঁষী ছিলেন। রা'মারণের কোন কোন স্থলে হিন্দু মমাজের 

এইরূপ অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায় ইহাই উপক্রমপিকাংশের 
৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে । আমর1 ভার তব্ষীর প্রাচীন আর্যা- 
ভাষাকে বৈদিক সংস্কৃত ও প্রাচীন সংস্কৃত বলিয়া উল্লেখ করি 
বটে, কিন্তু প্রথমে উহার এ নামটি বিদ্তমান ছিল না। সংস্কত শজের. 
অর্থ পরিষ্কত। বোধ হয়, প্রাচীন আর্ধয-ভাষা যে মময়ে পরিষ্কৃভ 
হইয়া সারসিক সংস্কতে পরিণভ হুইতে লাগিল, সেই সময়ে উহার 
এ নামর্টি উৎপন্ন হয়| রামারণে এই বিষয়ের সুন্দর নিদর্শন লক্ষিত 
হইয়া থাকে । সংক্কচ শব কোন স্থলে ভাষার গুণবাচক ও কোন 

স্থলে উবার সংজ্ঞা ম্বরূপ উক্ত ছইয়াছে। 

গহন উন্তঘ ঘলরপতব্ অত্ধাব্ | 
গছ; ঘতননবানাজয জরা ঘননূ 

জুলগরকাণ্ড | ৮২1 ৩॥ 

্রচত্ত ছেতু-সম্পয় সদর্থ-বিশিউ সংস্কৃত (অর্থাৎ পরি্ৃত) যে সমন্ত 
বাক্য বলিলেন, আমার বাকের মছিত তাহার এঁক্য আছে রঃ 

ঘন নু ১১১০ ॥ 

ঘাম, যি । মমঙান্ সন্তু লালসা ॥॥ 

51 ভি ুদ্ব-কাও ১০৪ ২ 



*শঃ ভারতবধীর়্ উপাসক-সম্প্রদাঁয় । 

ভশীবান্ ব্রক্গ হৃফটান্তঃকরণে সংস্কৃত, মধুর) নঙ্ত্র, অর্থ-বিশিষ ধর্ম- 
সংযুক্ত বাক্য বকিলেন। 

শ্রীমান্ জ, মিয়র্ বিবেচনা করেন, এই ছুই স্থলের নংস্কত শব্দের 

অর্থ পরিস্কৃত; ভাষা-বিশেষ বলিরা বোধ হয় না। 
সুন্দর কাণ্ডের ১৮ সর্গের ১৮ শ্লোকে লিখিত আছে, 

উন হুন্ঘ তবলা স্ল্লানূ নাহ্নাল্মাল: || 

ভব্জাইয্য শ্রথা ত্কীন? জাপান মনা । 

[িনগন্লীললন্ন্ধাহা হু.ছআালা ফ্লনীজঘা ৭| 

ল্ুন্দরকাণ্ড | ১৮ | ১৮ ও ১৯1 

বাকা যেমন সংম্কার-শুন্য (অর্থাৎ ব্যাকরণ-ছুউ ) হইয়া অর্থান্তর 
প্রপ্ত হইলে, কষ্টে তাহার অর্থ-বোধ হয়ঃ পবন-পুত্র হুনুমান্ সেই 
ক্ধুপ কষ্টে সীতাকে জানিতে পারিলেন। তিনি বেশভৃষা-বিবর্জ্জত 
হইয়াও কেবল নিজ তেঙ্জঃ-প্রভাবে দীপ্তি পাইতেছিলেন | 

এস্ধলে সংস্কার শব্দ ভাষা-বিশেষের পরিচায়ক বা সংজ্ঞা-প্রতি- 
পদক নয়! কিন্তু শ্রীমান্ বেবের্ ও মিয্সর বিবেচন। করেন, সংক্কত 
শর যে, ক্রমে ক্রমে উত্তর কালে সংন্কতভাধা-বাচক হছুইয়। উঠে, 
উল্লিখিত সংস্কার শব্ষে তাহাই লক্ষিত হইতেছে । কোন স্থলে সংস্কৃত 
পদ পরিদ্কৃত অর্থে, কোন স্থলে সংস্কার শক ব্যাকরণ-শুদ্ধ অর্থে 
এবং অপর কোন কোন স্থলে সংস্কড শব্দ ভাষা-বিশেষ-বাচক অর্থে 
প্রযোজিত দেখ! যাইডেছে। অতএব এ নামটি ক্রমশঃ ষে সুপ্রলিদ্ধ 
সংস্কত ভাবার সংজ্ঞা হয়া উঠিয়াছে, রাষায়ণের মধ্যে এ সকল 

স্থলে তাহারই নিদর্শন দৃষ্ী হইতেছে বোধ ছয়। হয়তো উচ্থার 
কে।ন কোন স্থল ওচিত হইবার সময়ে সংক্কত-ভাষার নাম সংক্কত বলিয়। 

গ্রচলিডতই হয় নাই। 

(৮২ পৃষ্ঠা ।) 

পভঞ্রল মহাভাযোর মধো রামায়ণের যুদ্ধ-কাণ্ডের ১২৮ সর্ধের 
একটি শব্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন | নে শ্লোকটি এট, 

.. জন্াত্ী হন মাঘর জীক্িক্ঠী সমিমামি মাল্ | 

হনি লীবন্ললাননহী লহ: অনস্থলাহ্ঘি || | 

পাণিন। ট্ ১! ৬৭ন্ত্রের ভাষ্য 



পরিশিষ্ট । ৬৫ 

. পতগ্লি পাণিনি-স্থত্রের ভূতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাঁদের নাতবটি 
সত্রের ভাষ্য এই শ্লোকের শেষার্দ উদ্ধত করিয়াছেন। অতএব তাহার 

সমরে অর্থাৎ খ, পুঃ দ্বিতীর শতাব্দীতে বালী কি-রামায়ণের প্রাচীনতর 
অংশ বিদ্যমান ছিল বলিতে হয়। কিন্তু একটি কথ! আছে। এ 
শ্লেকার্ছটি একটি গাথা | গ্োরেশিও কর্তৃক প্রকাশিত রামায়ণে উহ] 
পুরান গাখ। বলিরাই উল্লিখিত হুইয়াছে। 

দীতাত্ঠী ন্বর মাপর্থ ভ্রীতিজ্ধী দনিলানি নী । 

বুদ্ধকাণ্ড | ১১০ সর্গ। ২ শ্লোক | 
জতএব এঁ গাথাটি পুর্ব প্রচলিত ছিল; বাল্ীকি ও পঙ্ঞরলি নিজ 

নিজ গ্রস্থে স্বতন্ত্র উদ্ধত করিরা লইরাছেন ইহা। অনন্তব নয়। 

(উপক্রমণিকা, ৮৬ পৃষ্ঠা ।--কবিরামায়ণ ।) 
জমান বেবের্ তীহার রামারণ-বিষয়ত প্রবন্ধ -মধ্ধে লিখিয়াছেন, 

কবিরামারণ প্রাচীন বাল্লীকি-রামায়ণের অনুবাদ নয় | ভারতবর্ষের 
দক্ষিণ খণ্ডের ভামিল্। তেলগু» কর্ণাটী, মলয়ল্ গুভূতি ভাষায় বাল- 
রামায়ণ, সংগ্রছ-রামায়ণ ও প্রসন্র-রামায়ণ নামে কতকগুলি রামো- 

পাখান প্রচলিত আছে! কোন খানি ৭ সর্গ, কোন খানি ২১ সর্গ ও 
কোন খানি ১০৬ শ্লোক মাত্রে সম্পূর্ণ | কবিরামারণও সেই ব্ূপ একখানি 
রামোপাখ্যান মাত্র 100 8১৪ 18100109210 03 10178191906 6 

1)01) 00915090100 60910900820 0 006. 1365. 1), 0. 8০0৭১ 

]1. /১.১ 1873) 0. 97-:99, 

(উপক্রমণিকা+ ৮৭ পৃষ্ঠা ।_ হিন্দুদের রাশিচক্র-শিক্ষা ।) 
রামায়ণের ৰালকাণ্ডের ১৮ নর্ে কয়েকটি রাশির উল্লেখ আছে | 

হিন্দুর! গ্রীকৃদিশ্শের নিকট রাশিচক্রের বিষয় শিক্ষা করেন এই বিবে- 
চন! করিয়া শ্ীমান্ বেবের সেই অংশ খ, পুঃ প্রথম শতাব্দীর উত্তর 
কালে বিরচিত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন ঈ| কিন্ত শ্রীমান লেনের 

অভিপ্রায় এই যে, ভারত বর্মীয়েরা (কলূডিয়া 1 রঃ দেশীয় জোযোতিির্বদ- 
কপাল” এপ 

৯ উপক্রমন্িকার ৮৭ | পৃষ্ঠা দেখ | 
শী পার লারলীক-উপসাগরের উত্তর দিকে বাৰিরুষ র্থাৎ োবল দে দশ রঙ 

র্ ৭ ই উর সী মং তৈ টি, নদী ও মাদ অর্থাৎ ীভদশী দীর্ঘ | 

সীমা রব-দেীর রন 1. 



২১৬ ভ।রতবধীরঁয় উপালক-লস্্রদায়। 

দিগের নিকট এ বিষয় শিক্ষা করেন | তিনি বলেন, হিন্দুঃ? ভাঁদুশ 
সেমেটিক * জাতি-বিশেষকেই যবন ৰলিয়! জানিভ | কিন্তু ভ্রীমান্ বেবের্ 
এই কথা বালয়। প্রড্যুত্তর দেন যে, উক্ত অভিপ্রায়ের কিছু শ্লান্র প্রমাণ, 
নাই। এপেগজেগুরের ভারতবর্ষ-আক্রমণের পর হিন্দুর 'গ্রীকদিশীকে 
সবিশেষ অবগত হর।. প্রিয়দর্শীর খোদিতলিপি ভাঙার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ রছিয়াছে। হিন্দুরা প্রীকৃদিগের নিকট জ্যোতিষ সংক্রান্ত নানা" 
বিষর শিক্ষ। করে, ছিন্দু শাস্সেই তাহার পরিচয় প্রাণ্ড হওয়া যায়। 

তাহার! যে, কেল্ডিয়া-দেশীর পণ্ডিতণণের সন্নিধানে এ শাস্ত্রের আন 
লাভ করে ইহার স্পট প্রমাণ প্রাণ্ত ছওয়া ধায় নাই। এ মতের অনু 
কুল পক্ষীরেরা উহার প্রতিপোষক বচনাদি উদ্ধত ককন, তখন বিবে- 
চনা কর? যাইবে প'। হিন্দুরা প্রথমে গ্রীকৃদ্িগকে যবন বলিয়া জানিত 
না এই বিষয় প্রতিপাদনার্থ রাজেক্্রলাল বাবু একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 
রচনা করেন | বেবের্ সাহেব তাহাডেও অবজ্ঞা ও উপহাস প্রকাশ 
করিয়াছেন এ 

(উপক্রমণিকণ) ৯০ পৃ ) 

বৌদ্ধদের দশরথজাভকের অন্তর্থত রামোপাখ্যান বালী কি-রামা- 

ছিল। তাঁছারই অন্য নাম কেল্্ডয়্া| এখন ভাছাকে ইরাক আরবি কছে | 

খু পু, ৬৮০ অন্ধে এশিরিকখ-দেশীয়ের! তাহা অধিকার করে | কিছু কাল 
পরে সেই দেশ আবার পারণীকদিখের অধিকারস্থ হয়| পরে শরীক সঞ্ঘাট, 

এলেগ্ঙ্গেগুর্ দিঘিজয়ে ষাত্বা করিয়া তাহ| জয় করিয়া লন | পুর্ববঞাঁলে ঢুকল্- 
ভিগ্াতে জ্যোতির্বদযার সবিশেষ চর্চা ও সমধিক প্রাছুর্ভাব হয়| ন্প্রসিদ্ধ 

গ্রীক জ্যোতির্ব্দ টলেমির পর এ দেশীয় পণ্ডিতগণের কৃত করেকটি গ্রণ- 
গণনার বিষরণ আছে; খু, পৃ, ৭২০ অন্দে তাঁছার একটি সংঘটিত হয | 
এলেশক্ষেগুর তাঁধাঁদের কত ১৯০৩ বংলরের গ্রহছপ-গণনা সংগ্রহ করেন এইরূপ 

পিখিত আছে। তাহ? কতদুর প্রামাণিক বলিতে পার! বায় না) ৰ 
». এপিটিয়) তেল ডির) বেবিলন্। সিরিয়) ফিনিশির, আরব? 

ইথিওপিয়! এই লমন্ত দেশীয় লোঁক এবং রিছদিয়া লিমেটিক জাতি বলিয়া 
ডল্লিখিত হয় | 

1 [7020 4১0৮00য, 1875) 0, 24$ রা 70. 246-279, 

? ০৮779] 0 819 4818810 900167 96367081, 1674. 
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| গারিশি্। | হ্তথ 

মগ অপেক্ষা প্রাচীন, রাঁমায়ণোক্ত রাম-রাবণের বুদ্ধ বৌদ্ধ ও হিন্দু- 
দের পরম্পর বিরোধ-বিজ্ঞাপক+ রাম ও কুষিকার্ধ্য-প্রবর্তক বলরাম 
একই ব্যক্তির নাম, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ ও রাম-রাবণের যুদ্ধ-ব্যাপার 
শ্রীল্ দেশীয় হোমর্-কৃত ইলিরভ্ কাব্যের অন্তর্গত হেলেন-হরণ ও 
টুয়-নংগ্রামের অনুকরণ, বর্তমান প্রচলিত রামায়ণ খানের দ্বিতীয় 
শতাব্দীর উত্তরকাল'ন গ্রন্থ ভ্ীমান লেদেন্ স্পফ্টাক্ষরে প্রীমান্ 
বেবেরের এই মস্ত অভিপ্রায়ের * প্রতিবাদ করিয়াছেন ।-_ 

107. 1/28367. 01) 61১93 ৫1836769100 01) 1109 1340880 
৮27)812650 0000 075 00080 1)7 0. 01010) 10 009 [0018 810- 
00107 (0৮ 1874) ])0, 102 ৪0০ 103. | 

(উপক্রমণিকা, ১০১ পৃষ্ঠা - কালিদাস ) 

কাঁলিদামের সময় নিরূপণ বিষয়ে ইউরোপী প্রধান প্রধান পণ্জিত 
কর্তৃক এত বিভিন্ন মত প্রবর্তিত হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে, 
এটি শির্দারিত হুইবার বিষয় বলিরাই মনে হুয় না। কেছ পঁ" তাহাকে 
খকাবের দ্বিতীয়, কেহ বা [তৃতীয় বাষষ্ঠ, কেহ কেস বাখু পঞ্চম 
কেছবা $ষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলির বিবেচন! করিয়াছেন | কালি- 
দান উজ্জয়িনীর অধাশ্বর বিক্রমাদিত্যের সভানদ ছিলেন এইরপ প্রসিদ্ধ 
আছে! বিক্রমাদিত্য নামে নানা! রাজ| নানা সময়ে উজ্জরিনীর রাঁজ- 
নিংহাসনে অধিকঢ় থাকেন এই নিমিত্তই, কালিদান কোন্ বিক্রমা- 
দিতোর সভানদ ছিলেন ইহা! নিরূপণ করা ছুঃনাধ্য অথবা অসাধ্য 
হইয়। উর্ঠিয়াছে। 

ভারতবষীঁয় লোকের বিশ্বান এই যে, এক্ষণে যে বিক্রমাদিত্োর সম্থ- 
তের বিংশ শতাব্দী চলিতেছে, অমর, কালিদাস, বরাহমিছির প্রভৃতি নব- 
রত্ব তাহারই মভাসদ ছিলেন। কিন্তু সেই প্রবাদটি যে, কোন রশেই স্ব 

. ক চি ৩১০৮ 5 79০0 0£ 1708180 78009 1878, বা 192- 
94) 80 ০ (09 যানি রা 8০ 10180 4০ রা 1872. 
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ধা প্রিদ্সেপ, উদকোর্থ ও ও. এল লক দূ 
& টড । ইহার মতাদুলারে কালিদান, ২৭1) ৬৬৫, রি 
বিরাজমান তিনটি তোজ রাজার একটির সত।লদ ছিলেন : 



২৬৪ তাঁরভবধীয় উপাধক-সম্গ্রদাঁয় | 

ও সঙ্গত নয় ইছ' পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে* | ভ্রীদেব-প্রণীত বিক্রমচরিভ 
নামে একখানি গ্রন্থে উজ্জরিনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের চরিত-বর্ণন 
আছে, কিন্তু তাহাতে কালিদানের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই | ভাওদাজি 
কাঁলিদানকে খৃষ্টানদের বন্ঠ শতাব্দীতে বিদ্তুমান হর্য-বিক্রমাদিভ্যের সভা- 
সদ বলি প্রতিপন্ন করিবার চেফী পাইয়াছেন এবং ঞ& উজ্জারনী- 

বিরাঁজিত কবি,.কেশরী ও কাশ্মীর রাজ্যাধিপতি মাডৃগুপ্ত এই উভয়ের 

চরিত-বিষরক উপাখ্যানের যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশা দেখিয়া এই অভিপ্রায় 
প্রকীশ করিরাছেন যে, যিনি কালিদাস, তিনিই মাতৃ 1 এই 
উভগ্ন এক ব্যক্তির নাম ভইলে, অভিজ্ঞানশকুন্তল-প্রণেডা ভারত- 

বীর কবি-সজ্জাটের সমর নির্দারণটি নিঃসংশয়ে সম্পন্ন হয়| কিন্তু 
তাহার এই মতটিও সুদৃঢ় যুক্কি-নম্পন্ন ও মর্দ্ঘভোভাবে বিচার-নিদ্ধ বলিয়। 
পরিগণিত হয় নাই। কোন বিষর যেরূপ নংশরচ্ছেদী যুক্তি মহুকারে 

পুরিদ্ধ হইলে, নিশ্চিত মনে করিতে পারা যায়, ভাওদাজির প্রবন্ধে 
সেরূপ প্রদর্শিত ছর নাই | স্থল-বিশেষে কালিদাসের অন্ত অন্ত নাম 
লিখিত আছে; কিন্তু মাতৃগুপ্ত কুত্রাপি নাই। 

যে বিক্রমাদিত্যের সম্বভের এখন ১৯৩৮ অন্দ চলিতেছে? কখলিদ'স 

প্রভৃতি নবরত্ব তাহার সভানদ ছিলেন এইইক্ূপ জন-প্রবাদ আছে একগ। 
ইতি পূর্বেই উল্লিখিত হইরাছ্ে। এবং সে প্রবাদের উপর যে নির্ভর 
করিতে পাঁরা যায় না তাহাও পুর্বে সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হুইয়াছে। তদ্তির, 
জ নামক হৃপতি-বিশেষের সম্ভাতে কালিদাস প্রভৃতি নয় জন 

পণ্ডিত নবরত্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন এইরূপ একটি জন্ুতও 
প্রচলিত ও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । একটি সংস্কহ প্রবন্ধে কালিদাসের 
ভোজ-সাক্ষাৎকার-সংঘটনের কৌতুকাবছ বর্ন আছে। কালিদাস 
একটি অকিঞ্চিৎকর কবিড1 রচনা! করিয়া ভোজ-সভাসদ শঙ্কর পথি- 
ভের হস্তে অর্পণ করেন! শঙ্কর কালিদানকে ছান্য।ম্পদ করিবার 
উদ্দেশে নেই শ্লোক-সন্বলিত রাজনভায় লইয়। যান। 

জানিনা স্িনী ধীজহাজযসাঁ অত | 
জা পপ পপপপাপাগা এপ? পাশপাশি পপ শাপপপপাসপাপিপাতা ১২ পিপিপি শপ পপীসপিশতিপ পাপ কপ বা, সী ৯০০ ৮৮০ পা প্র পাপা পট 

% এই পুস্তকের শ্রথম ভাগে প্রকাশিড উপক্রমশিকাংশেক ৫২ পৃষ্ঠা ও 
দ্রিতীয় ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণণকাংশের ১৭১ ও ১৭৭ পৃষ্ঠা! 

11106 1০701 01 009 03010105 13770017 01 009 10781 4918010 
906191%) 1801) ধা). 19---30 2170 207--280. 

11308 02017, 19011000101) ০0৫ 0010 (015৮0100000) সা 
[01107580995 1700 1896 00 877 0523078119 | 77502 )--410190116 
906৮ ০৮ 0১৫ 15710195508) 1579) 0৪৮০ &%, ৃ ৃ 



পরিশিষ্ট। ২৩৯ 

খথ অস্া ঘ্বহালাললামিগ মলমাহ ভা 

| মহাঁপঙ্গোর উপক্রম | ৪। 
(শঙ্কর) কীলিদাঁসকে সমভিব্যাহারে করি! ভোজ রাঁঙ্জীর নভায় উপ- 

স্থিত হইলেন | কালিদাস রাজাকে দর্শন করিয়া আশীর্ধাদ করিলেন | 

বিক্রমাদিভ্যের ন্যার ভোভ্ নামে নাল! রাঁজ1 নান। স্থানে রাজত্ব 

করিয়| শিরাছেন 1 কাশ্মীর, মালব, উৎ্কল, রাজস্থান, কান্তকুক্জ প্রভৃতি 
বনৃতর দেশের ইতিহাসে ৰা উপাখ্যানে ও কোন কোন স্থানের খোদিত- 
লিপিতে€ ভোজ-নামধারী ভিন্ন ভিন্ন হ্বপতির প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান 

দেখিতে পাওয়। যায়| কেছ ৫৭৫%, কেহ ৪৮১, কেহ ৩৭০ 2, 

কেহ ৪৮৩ ধা, কেছ ৮৭৬ $, কেহ নহআধিক |) কেছ ১১৬০ ৯৯ 

ও কেহ ১৫৭৩ পা খক্টাব্দে জীবিত ছিলেন এইরূপ লিখিত 
আছে 111 তম্বদ্যে মালব-রাজোর অধীশ্বর খারা-নগর-নিবাসী ভোজ 
রাঁজা নিজে নুপণ্ডিভ গু পণ্ডিতগণের আশ্রর-ভূমি বলিয়। বর্ণিত হুন। 
কালিদামাদিকে তাহারই সভাসদ কর) পুর্ব-লিখিত প্রবাদের 
উদ্দেশ্য $$1 নিংঙ্গাননদ্বাত্রিংশিকাঁয় ভোজদেব বিক্রমাদিত্যের 

কাজা অপ এপ পাত শী পপি ০৩০৯, 

:* প্রমার-বহশীর মালব-রাজ (1০৭ 315500127) 199, ৮০1. 18 
0. 890)| 

পৃ যাঁলব রাজ্যের অন্য এক রাজ (0০: 9180000১ 8121, 18449 
[. 954) | | 

1 10980117000 11136071789 96 (0909101070189 ৫9 11009 721 

[01700111210 01]. [.১ 0.1, 
এ মুঞ্জরাঞজার উত্তরাধিকারী (51007 [00180 4১061051068 ট্য 

[902101]17070885। 501. 11.) 281 115 0. 250)। 

$ কাবাকুজ ও গোয়াশিয়রের রা] (09019091 001017170210878 018665 

[)0. 11.। 10. 4. 804 এ ০9021 01 81৪ 45188009901960 ০? রি, 01. 

ধু 0, 397)1 
| তোজপ্ররষ্ধ) তোজচন্পু ও রি বর্ণিত তোঁজ রাজা | ২৭১ পৃ 

রি. 1 
, &* লোঁডোরবার রাজা (7০৫5 [55080 1832, কট, বা. 9], %8। 
1 হারোতির রাও ভোজ (০078 [90850)277 1892) ০]. [7,১10.4756) | 
কু 0০৪০৪ 9৫ 0৩ ৬৮8০ বিজ 91 উর, 1. 2 হা 

1৮ 98-10] দেখ। : ,. রঃ 
&$ কিন্তু -্স্থকা |] বিশে ফাঁলিদাঁনকে অপর.

 নি ঙ. 

লঙকালদ করিয়া দিতে ছাড়েন সাঁই। উৎকলের পু ক-হিশেষে লিখিজ কাছে, 



২৭5 ভাঁরতবধীঁয় উপানক-মম্প্রদায়। 

ত্তরকাঁলীন লোঁক এইরূপ লিখিত আছে | কিন্ত কতউত্তর, তাহ! 
নির্দেশিভ নাই| খোদিতলিপি-প্রমাণে প্রতিপন্ন হয়। এ রাজ! 
থুষ্টান্দের একাদশ শতাব্দীতে প্রাহ্রভৃত ছন ৯| নুতরাং তদনুমারে, 
এ নবরত্ব এ সময়ের লোক হইয়! পড়েন । অতএব এ বিষয়ের, লিখি-. 

তথায় একটি ভোজ রাজা খুঃ পু, প্রথম ও দ্বিভীয় শতাব্দীর কিরদংশে 
রাজত্ব করেন | তাহার সভায় ৭৫০টি কবি বিদ্যমাঁন ছিলেন ) কালিদাস তাঁছার 

লর্বপ্রধান 1--312010 13956270110$ ₹০1, 2.১ 7. 250. রাসলীলার চিত্র- 
পটে এক এক নখীর পার্বদেশে যেমন এক একটি ক্ুষ্ণরূপ চিত্রিত হইয়া থাকে। 
ভারতব্ধ্শয় উপাধ্যানে সেইরূপ ভিক্ন ভিন সময়ে বিদ্যমান বিভিন্ন ভূপতির 
লভায় এক একটি কবি কালিদানকে সঙ্গিবেশিত কর! হইয়াছে | 

.* অল শরশী খষ্টাবের একাদশ শতাবীর প্রথমার্ধে ভোজ রাজাকে আপ- 

নাঁর সমকালীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন %1 সৌভাগ্যক্রমে ভোজ রাজার 
অধস্তন পুরুষ-পরম্পরার নাম ও সময় নিঃসংশয্পে নিদ্ধারিত হইয়াছে | 
মেজর টড উদ্জ্রয়িনী হইতে ইংলগ্ডের রএল এলিয়াটিক সোনাইিটি নামক প্রসিদ্ধ 
সমার্জে তিন খানি ধোনদিতলপি প্রেরণ করেন এবং স্নুবিখ্যাত কোল্ত্রক্ 

তহার অর্থোস্ডেদ করিয়। প্রকাঁণ করেন পৃ | সেভার1 ছইতেও ভোজ-বহণের 
যে ধোদিতলিপি প্রাপ্ত হওয়া যাঁর। তাছার সছিত উলিখিত তিন থোদিত- 

লির্পির বিশেষ কিছু বিভিষ্নতাঁ নাই | নাঁগপুর-সন্গিছিত ওয়েন্গন্গা নদশীর 

পশ্চিমতীরস্থ একটি দেবমন্দিরের একখানি খোদিভতলিপিতেও ভোজ-বংশের 

বিবরণ আছে ধা | শুজলপুর পরগণার অঅ্তর্গত পিপিয়াঁনগর গ্রামের একখানি 

তাঁষপত্রে এ বংশীর উদয়াঁদিভ্য। নর বর্মা। যণোবর্্া) জয়বর্া দেব প্রভৃতি নৃপত্তি-: 
পরম্পরার প্রসঙ্গ আছে | তাছাতে লিখিত আছে, জরনর্ঘ্মা দেবের উত্তরাধিক।রী 

হরিচ্চন্্র দেব ১২৩৫ সম্বপ্তে অর্থাৎ ১১৭৯ খষ্টার্ষে গোদান ও ভূমিদান 
৮ ৮২ পিপি পিল পাপী নপক পন তাপপা পক শী তলশী্পিা শপ ০ পা পপশপপিপেপাপাপ 

ঈ% ০0109] 4১812110015) 37. 1844, 0. 250. 

11076 15088000709 01619 19581 48518619 3001967) 0]. 1.১ 1] 

230-239 0৫ 462-466. (0019১799198 “শব 1873, ₹০1, 2.১ 00, 

263-265.] 
1:109011086190 220 000080 07 ৮7021588805 ৪04 21100- 

60 10 75 032107015, [212 11108 1) 09 ০8:09] ০৫ 009 ও 

300161% ০0৫ 1301281) *০. 24011. 1), 2047. 

খু ০0009] 902929 0- 08. 4. এও" স্বগা. [1 289--281. 

(এটোা] 0৫ 89 4১518610 রি ট, 18 ৩. যত 
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পরিশিউ। ২৭১ 

তই হউক ৰা বাঁচনিকই হউক, পরম্পরাখীভ প্রবাঁদের শ্রমীণ একবা- 
০৮৮৯০ পাপী: ০১- পেস পিপিপি 

করেন *) এই সমস্ত খোদিতপিপি-প্রমাণে জানিতে পারা গিয়াছে, 

লক্গনীবর্মার পিতা যশোবর্্া, যঝোবর্মার পিতা নরবর্শা,) নরবর্মার পিত। 
উদকাদিত্য এবং উদকাঁদিত্যের পিতা ভোজ | 

ভোজ 

উদয়াদিত্য 
| 

পাপী 

নরবর্ম! লক্ষাদেব 

| 
থখশোবর্ম। 

(সপ 
আয়বর্মাদেব লক্গনীবর্াদের 

এ সমস্ত খোঁদিভলিপিতে দেখিতে পাওয়া যাঁর) লঙ্ষীবর্দা ১২৩৪ 
লগ্নতে অর্থাৎ ১১৪৩খ্ষ্টান্ধে এবং তাঁহার পিতা যশো বর্ম ১১৯১ সম্বতে অর্থাত 

১১৩৫ থুষ্টান্দে বিদ্যমান ছিলেন | যশোব্র্মীর পিতা নরবর্্মা ১১৬১ লম্বতে 

অর্থাৎ ১১০৪ খষ্টাবে বর্তমান ছিলেন | এ যশোবশ্ার প্রপৌত্র অর্জনবর্ষমা 
১১৭২ লম্বঘতে অর্থাত ১২১৫ খষ্টান্ছে রাজত্ব করেন | যশোঁবম্মা ১১১১ সম্বতে 
অর্থাৎ ১১৩৪ খুষ্টাকের কার্তিক মাসের গুরুপক্ষীয় অষ্টমী তিখিতে নিজ 
পিতা নরধর্মার আ্ান্ধোপলক্ষে ত্রাক্ষণ-বিশেষকে ছুইখাঁনি গ্রাম দাঁন করেন | 
অতএব নরবর্থ্া এবতলয়ে অথবা তাছার কিছু পুর্বে প্রাণ, ত্যাগ করেন 

ৰবলিতে হইবে | পুরুষ-পরম্পরার আন্ু:-সংখা। বা নুর্গতি-পরম্পরার রাঁজ তব 

কাল গণন! করিতে হইলে, গড়ে ২৫ ৩০ পচিশ ত্রিশ বৎসর করিয়া পড়ে 
তদনুলারেঃ নরবর্্ী ও তদীয় পিতা উদরাদিত্যের রাজত্ব-কাল-সম্টি ন্যুনা- 

ধিক পঞ্চাশ বৎসর ছইতে পারে। ইহা ছইলে, উদদ্লাদিত্যের পিতা ভোজ 

যাঙজায় রাঁজত-কাল খুষ্টান্ষের একাদশ শতাবীর শেষভাগে খতীত. হওয়! 
সম্তভন| ভোঁজচরিত ও ভোজপ্রবন্ধে নির্দেশিত আছে, এঁ রাজ ৫8 বতুমর 
এ মাল ৩ দিন সাজাসহহাসনে অধিকূঢ় থাঁকেন। 'তদলুলায়ে, থষ্টাকের 
একাদশ শতাঁবীর প্রথম্ডাগে তীহার বাঁজ্যাদ্ধিষেক লম্পম ছয় এইটিই 
প্রতীরম/ন হইয়া. উঠে]. অভ্এব অল্বীরুণী যে তাঙ্কাকে আপনার মমকাল- 

ৃ রী ও বলিয়া ই রস তাহা তি সম খোসিতলপির। শ্রযাপ সবার), 

করেন, ইত লিনা নেন টির 

3৯ ০৫2০০ 38845 ৪০৪ উন) নম 



২৭২ ভাঁরতবধয় উপাঁলক-সন্প্রদাঁয়। 

রেই পরিতাগী করিয়। যুক্তি-পথ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ| নবরত্ব * 
নামে নয়জন পণ্ডিত বিক্রমাপিত্য-বিশেষের মভাসদ ছিলেন এ প্রব1- 
দটি নিতান্ত অপ্প প্রাচীন নয়। খফটাব্দের ১০ম শতাব্দীতে বিরচিত 
বুদ্ধগয়ার একধানি খোদ্দিতলিপিতে তাহ্ছা। লিখিত আছেণ'। তাদৃশ 
সময়ে বিরচিত খণ্ডনখগুখাদ্ভ-প্রণেতা শ্রীহর্য নিজ গ্রন্থের শেষভাগে 

কালিদান-কত কুমারসন্তবের ল্লৌকার্ধা উদ্ধত করির়াছেন। 

দু্ীহদি কীক্ষবিজ্বথাতাক্কনা: জবজবলব্জাপিইন্র নজঈদহ্ন্যালনি- 
পি 

গিল্লাব্নী ন দবন্নন লিহ্েন্ট “বিদন্তত্বীতদি থক য ক্উন্ম- 

ব্যঘাকসনন? | 

সে সযুদার লোক-প্রসিদ্ধ বলিয়! পুর্বব পুর্ব পগডিতেরা তাঁছা ব্যব- 
হার করিয়াছেন | কেবল আমরাই তাহা তর্ক-পদবীভে অভিবিক্ত 
করিরাছি। এখন আর প্রবন্ধরচন। দ্বারা নিরান করা যায়না যে 

বৃক্ষ জশ্বর্ধন করা ষার, তাছ। বিষবৃক্ষ হইলে? আর ন্বয়ং ছেদন কর] 
যার না। 

উদ্ধ তি-চিত্রে চিন্কীত এই শ্লোকার্দ কাঁলিদাসের $ কুমারসতবের দ্বিতীয় 
সর্গের ৫৫ শ্লোকের শেৰ হই চরণ। স্মতরাং কুমার হইতেই উদ্ধত। 

এই শ্রীহবই নৈষধ-রচপ্রিতা। তদীয় টিকাকার প্রেমচন্দ্রের ব্যাখ্যান- 

সারে, নৈষধের বষ্ঠ অধাায়ে ১১৩ শ্লোকে খগ্ডনখপ্রখাদ্থ গ্রন্থের আভাস 
পাওয়া যায় | শ্রীহর্য খুকাব্দের দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান বলিয়া বিৰে- 
চিত হঙ্বয়াছেন। স্ৃতরাং কালিদাস এ সময়ের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিরা 
স্বকীর কীত্তি-পতাক। উভ্ডীরমান করেন বলিতে হছর। 

বাণভট খঙ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমাংশে বিদ্যমান ছিলেন ইহা 
পূর্বে প্রদর্শিত হুহরাছে | তিনি হর্ষচরতের প্রারস্তেই কালদাসের 

গুসঙ্গ করিয়াছেন | 

লিঘলভহত্ হ্ধাঞ্িতাঘহ ভর্লিঘ । 

মীনিসন্্ুঘাতাস্ত অন্সহীছিত জামী ॥ 

পুষ্পমঞ্জরীভে লোকের যেরূপ প্রীতি জন্মে, নিসর্গ -দেব-নন্দন অর্থাৎ 
শি আট 

পিপি পাপ 

* নবর়ত্ত নামে নয় জন পণ্ডিত লম্বত-সংগ্ছাপক বিক্রমা'দক্যের লভালদ 
ছিলেন এ প্রবাঁদটি জ্যোতির্বিদ রণ ব্যতিরেকে অন্য বোন নং, শ্রচ্ছে 

বিদ্যমান নাঁই| 
1 উপক্রদণিকা$ ১৭৬ পৃ্ঠা | ছ উপকগপিকা, ১৫২-:১৫৬ লা 



পরিশিষ। হধও 

(বনিদ্বশক্কিশালী কাঁলিদাসের মধুর-রসীভিযিক্ত চাক বচনেও 
টি হয় 

অতএব কালিদাস এ শতাবের বন লোক ভার মন্দেছ না [ই 
৫৯৭ শকাকে অর্থাৎ ৫৮৫ ৮৬ থষ্টান্দে ধিরচিত খোদিতলিপিডে 

কাদিদাঁদ ৪ ভাঁরবির নাম নুস্পফী লিখিত অছ্থে*| অতএব তিনি এ 
অবের উত্তর কালীন লোক নন এইটিই নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইল | উদ্ধার 
কত পূর্বে বিষ্মান ছিলেন, ভীা নির্বাচন করিবার উপায় নাঁই বলিলেই 
ছয় রঘুবংশ ও কুমারমন্তবে ফলিত জ্যোতিষ সংক্রান্ত এরূপ কতক- 
গুলি কথা আছে যে, ভ্রীমান্ ছ,) যেকোবি একটি প্রবন্ধে মেই সমস্ত 
পর্যালোচনা করিয়া বিবেচনা করেন, এ&ঁ দুই কাব্য খঙ্টাবের চতুর্থ 
শতাব্দীর মধ্যভাগী অপেক্ষ। প্রাণীন হওয়া কোন রূপেই জন্তব নয় ৭| 
জীমান্ বেবের৪ এই অভিপ্রায়ে অনুমোদন করিয়াছেন প। উলিধিত 
ছুই কাব এইবূপ লিধিত আছে যে, 

অন্ৃকান: তস্ত্রসিহ্বন্ঘবভোঁহান: হরব্বিপারজপয্নহ্মূ। 

অভনল স্ব ঘন মন্ীঘপা [লঘাঘদা হন্ধিহিবাঘআঘরণ | 

রঘুবংশ | ৩1১৩॥ , 

যেমন প্রভৃশক্কি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তি অক্ষয় ফল উৎপাদন, 
করে, সেইরূপ, শটী-তুলয রাজমহিষী সুদক্ষিণা যথাসময়ে পুত্র প্রমব 
করিলেম। সেই মময়ে অহূর্ধযাভিগীমী পাঁচটি গ্রছ উচ্চ স্থান-স্থিত 
ছইয়া তাহার দৌভাগা-সম্পদ হুচিত করিয়া দিল। 

আঘীদঘীলালছিঘন্ ত্ী নিঘী বব জামিলঘখালিঝাঘানূ। 
ঘববন। ভিজধাব্ ভ্তরারা। নিথান্কৃহীত্বাহিখিবদ্মনিতত | 

| না রসগ্তব 141১1. 

* গুণ 1 £ রম 8৫ ও টা ্  মা 48406 
8০০৫0, 01. বুঙ্। . 315. 

পঁ 8107880১57 ও. 481 নে এজ সি 
্জ সন রদ 1818 10. :604৮668.8 আমার 



২৭৪ ভারতবর্ধীয় উপসক-সম্প্রদাঁয়। 

সিমালক্ল চাকজ্দরের শুরুপক্ষীয় জামিত্রগুণান্থিত তিথিতে বন্ধুবীন্ধব- 
মমভিব্যান্থারে কন্তার বিবাহ-সংক্কীর-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন। 

বহুগ্রহ্ উচ্চস্থিত হইলে রাজ্যাদি সম্পদ লাভ হয়, এমম কি) পথ" 
শ্রাহ উচচস্থ.খাকিলে যে সে ব্যক্তিও রাজ্যপদ প্রাপ্ত হয় এ কথাটি লখু- 
জাভক নামক জ্যোতিষ-গ্রস্থে সুম্প$ উল্লিখিত আছে। 

লিদস্নিনিহ্ম্বভ কব যা মলি তাজান: | 

দত্াহিমিহন্যন্বধীভৃনযার অহন লিছীত্যগন: | 

লঘুক্তাতক 1৯ | ২৩1 

হ্যুন সংখ্যা তিন প্রান উচ্চ* স্থানে খাঁকিলে রাজ্তকুলোস্তব ব্যদ্তিশীণ 

ক্বাজ্রাছন | পঞ্চগ্রাহছ উচ্চস্থানে থাকিলে অন্য বংশোগ্তব ব্যক্িণণ৪ 

রাজা হন। পঞ্চগ্রহ যদি ভ্রিকৌণস্থ 1 হয়, তাহা হইলেও এরূপ ফল- 

গদ হইবে 

ভারতবর্ষীয়ের। থে শ্রীকৃদিশের মিকট হইতে জ্রোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা 

করেন, এই পুস্তকের উপক্রমণিকার মধ্যে ত'গার কিছু কিছু প্রমাণ 

প্রদর্শিত হইয়াছে পঃ। উল্লিখিত কুমারসশ্তুবোক্কি বচনের অস্তপ্তি 

ক্রি শব্দটি গ্রীক-ভাষ[র পু আর্থ-প্রতিপাদক শব্দ-বিশেষের সাক্ষাত 

রূপ বই আর কিছুই নয়| মলিনাথ জামিত্র শবের এইনপ অর্থ 

করিয়াছেন যে; 
পপ মারার শপ পপ 

কক 

* এক এক কাশি এক এক গ্রছ্থের উচ্চস্থান বলি নির্দেশিত আছে? 

ফেখম রঝিয় মেঘ, চন্দ্রের বৃষ) দঙ্গলের মকর। বুধের কন্যা, রৃৎস্পতির কর্ষট) 

সাজের দীন ও শনির তুলা | 

ন্বীপ্তদীজ্যম : জল্তা জজিলীলনঘাথহা! | 

মাহ্রহাইনবন্জ স্বাহাময: দিলহখ্িনী | 
রঘুনম্দন-কুত জোযোতিহচত্ব | 

1 এফ এক রাশি এক এক গ্রে ভ্রিকোঁণ বলিয়া ব্যবস্ছিত কাছে) যেষন 

রবির দিই) চল্ছের বৃষ) কুদের মেষ। বুধের কন্যাঃ বৃছম্পতির ধনু। গুক্ষের 

তুলা ও শনির কুস্ত। 

থিস্টী তম লদত জন্তা খন্দী ঘতী হও; 

খাজাহীদা লিদ্ধীথালি দল হাজত: দাদা 
... ... গ্র্ুম্দন-ককৃত জ্যোতিষ | 

1 উপফমণিকার ১১২-+১১৫ পৃষ্ঠা দেখ। 



পরিশিষ্ট ৭৫ 

জলিল বনান্ ঘমলব্আাদয়া। 

* হইতে সপ্তম স্থানের নাম আামিত্র | 
জী ভিগ্ামিটুম্ শবের৪ অর্থ অবিকল এইরূপ! উহার লাটিন্ 

কপ ভিরামিটন। জ্রীনান্ ফু, মেটগূঁস্ লাটিন্ ভাষায় উহার যেরূপ অর্থ 
করেনঃ তাহা পশ্চাৎ উছ্ধাচ হইতেছে। সেই অর্থপূর্বোক্ত মলিনাথ- 
কঙ জামিত্র শব্দের ব্যাখ্যার অবিকল অন্ন্ূপ | 

4& 51500 &৭ 81104 300) 00০৫ 3৫1)0107111) 29011) 10০০ 98 

(11710011010, 

এক রাশি হইতে সপ্তম স্তান-স্থিভ অন্য রাশিকে ডিয়াম্টুম বলে। 
কি স্থন্দর একা !_-কি সম্পূর্ণরূপ লুন্দর এঁক্যই দু হইতেছে! পর- 

ল্পর দূরস্থিত উভয় দেশীয় বিষয়-বিশেষের এতাদৃশ অবিাদতপূর্বব 
একা-প্রতিপাদন অপার উল্লানের বিষয় । ইহাতে কি অপরিজ্ঞাত গুপু- 

কথাস্থ বাক্ত করিয়। দিডেছে। আর৪ দেখ। কুমারন্বে জামিত্রের 

যেরপ গুণ উল্লখত হইয়াছে, লঘুজাতকেরও বচন-বিশেষে তাকার 
অনুরূপ তাতপর্ষ নির্দেশিত আছে 11 শ্রী জ্যোতি্দেরা ভিয্ামিটুন্ 
রাশিরও সেহরগ শক্তি বর্ণন করিজ়্াছেন। কুমারসম্ভব ও গ্রীক জ্যোতিষ 
উভয়ের মতে উহা উদ্ধাহ-পক্ষে শুভকর | ক: মেটরস্ স্পন্ট লিখিয়া- 
ছেন, ডিগ্ামিট্ুন অর্থাৎ এ সপ্তম রাশি বা সপ্তম স্থান হইতে উদ্বাহ- 
কাল নির্ণয় করিতে পারা যষায়। 

৪2: 1100 1000 090169600 0586780803 2০0৮া00০ (টাহত। 2০6 

চ]) 22) 7.) 
কুমারসম্তবের পূর্ববোস্ত বচনে রাঁশি-বিশেষস্ব চজ্রকল। আত্রীলো- 

ফের ডর্বহ-পরক্ষে শুভকর বলিয়া নির্দেশিত আছে। লহু্াতকেও 

শ্রীলোকের পক্ষে চন্দ্রের বিশ্ষে রূপ শক্কি বর্ণিত হইয়াছে | আীক্ 
জো।তিব্বিদ উলেমিও চক্দ্রকে স্্রীলোক-সন্বন্ধীর বলিয়া [নর্দেশ করিয়া- 
ছেন। এমন কি, কুমারগন্তবের ন্যায় ভাহারও গ্রন্থে লিখি আছে। 
শুরুপক্ষীয় চন্দ্র প্রীর্জাতির পক্ষে শুভপ্রদ | 

আশা 

স্ঈ মের, বৃষ, মিগুনাদি হাশির র উদয়কে লগ হলে 1 

ৰা পশ্চার্লিধি বচ দেখ | | 

+ ছবীন্ব'ঘীজবাফর্য । নন বির হা ।. 

 রহখজীদাঘস্থযাজারস্ ধীধান্জমফাদম ॥ 
শা 1. ২ 1 ১ রা. 



হত ভারতবধীয় উপালক-সঞ্গ্রদায়। 

সংক্্ত জীতকগুলি শরীক শীত্ত্রের অনুযাক্সী1 এঁ জ্যোতিষ শঙ্ের 
নাম ছোরাশাস্ত্র। ভারতবীয় ছোরাশাস্ত্র গ্রীক জেযাতিষ অবলম্বন 

করিয়া রচিত হয় জানা শিয়াছে* | ছোরাটি গ্রীক শক | পূর্বে 

লিখিত হইয়াছে, বরাহুমিহিরের একখানি গ্রাশ্থের নাম ছোরাশান্ত্র। 

যেকোঁবি শরীক জ্যোতিষের সহিত ভারতবর্ধীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের এুক্য 
করিয়। প্রদর্শন করিরাছেন, প্রীকৃদিশের এ শান্ত সর্বতোভাবে সম্পূণ 
হইবার পর, ভারতবর্ধীয়ের! ভাহাদের নিকট উন গ্রন্গ করেনা । 

শ্রীন্ দেশীয় ছোরাশীস্ত্র খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীতে সম্পূর্ণ ছয়। 
অতএব ভারতবর্ষে উহা এ শতাব্দীর পর. ভিন্ন পুর্বর্বে কদাচ অবতীর্ণ 

হয়া সম্তব নয়। টঙল্লিখিত ছুই কাব্য গ্রন্থে এ শাস্ত্রে গ্রন্থৃকীরের যেরূপ 
পারদর্শিতার পরিচয় প্রাপ্ত ছওয়! যায়, ভাছাতে তার সময়ে ভারত- 
বর্ষে এ বিষ বিলক্ষণ প্রচারিত হইয়াছিল বলিতে ছয়। এই সমন্ত 

পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এঁ ছুই গ্রন্থ খুটাবের চতুর্থ শতাব্বীর 
মধ্যভাখৌর পুর্বে বিরচিত হওয়] কোনরূপেই সম্ভব বোধ ছয় না 

ইতি পূর্বেই খোদিভলিপির প্রমাগানুষারে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, 
কালিদাম খফাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্বতন লোক হর । 
অতএব তিনি ণ খন্টান্দের চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভ'গের পর ৪ যষ্ঠ 
শতাব্দীর শেষ ভাগের পুর্ব বিদ্যমান ছিলেন এইটিই একরূপ প্রতীয়মান 

রী ও পুরুষের জন্ম-ফন তুল্য, কিন্তু এক্কশে (অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পক্ষে) 
লয় ও চন্দ্র উভয়ই ফলপ্রদ | তাঞাদের বলাহৃপাঁয়ে শরীর ও আরতি হয়| 

আর হদ্দি লগ্ন ছইতে দণ্তম রাশিতে চক্রের অবস্থিতি হয়ঃ তাহা হইলে স্ত্রী 
মৌভাগ্যবতী হইয়া থাঁকে। 
এই বচনটি খেযোতিবা দীপিকার ্রীলোকের জন্ব-কল-কথন প্রত্তাষে উদ 

হইগাছে 1 | 

পাশ 

* ভপক্রমপিকার ১১২--১১৫ পৃষ্ঠায় এহিবয় দেখ | 5.2. 
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পরিশিষ্ট | ২৭৩ পৃষ্ঠা | 

থু কালিদাস-প্রুণীত সুপ্রচপিত করেকখানি কাবা হ ব্যতিরেকে অপর 
কয়েকখামিশ্রদ্থ তভাঙারই বিরচিত বলিয়া লিখিত আছে) যেমন ছ্যোঁতি- 

বিদারণ। শক্রুপর়াভব। রাত্রিলনিরূপণ ইত্যাদি কিন্তু এইগুলি নান! 
কারণে অপস্থাপর লোকের রচিত বনিক! সমধিক হইয়াছে স্বস্বংশ ও 
কুঘারগন্তব-প্রণে্া কালিদাস খৃষ্টানদের চতুর্থ শতাষীর উউনকীলীন লোক 



পরিশিষ্। বধ 

হইয়া উঠিডেছে। কিন্তু এই উভয় সীমার মধাস্মথলে কোন্ নির্দি্ট সময়ে 
তিনি গ্াহর্ভূত ছন, তাছার নিঃমংশরে নিক্রপণ করিবার পার দেখিতে 

পাওয়৷ যায় না| তবে ডিনি পূর্বোলিখিত নবরত্বের অন্তর্গত অমর ও 
বরাছমিছিরের সমকালবন্রী বলির! যে চির-প্রবাদ আছে, তাচার 
সহিত এ উভয় সীমা-নির্ণয়ের কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই বলিতে হবে । 
সেই প্রবাদট প্রামাণিক হইলে, যখন বরাছমিহির খানের ষষ্ঠ 
শতান্ধীর মধ্যভাঙ্গে বিদ্যমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন *%$ তখন 
ভাছাকেও খ্টাব্দের এ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিবেচনা করিতে হয় 

কালিদাসের মামোচ্চারণ মাত্র ওদীয় গুণ-গ্রাম স্মরণ ছয়! শরীর 
গ যন পুলকিত ছইয়! উঠে। পুর্বকালে ভারতমগ্ডলে যত বিষয়ের 
ধত গ্রন্থ রচিত ছয়। তাছার মধ্যে সাছিত্য-বিষয়ক রঘুবংশ ও অভিজ্ঞান- 
জাকুস্তল সদৃশ সর্কাজ-লুনার নিক্ধলগ্ক প্রধান পুস্তক কোন বিষয়েই 
বিভ্তমান নাই | গ্রে উভয় পাঠ করিতে করিতে নিরন্তর একরপ অপূর্ব 
চিত্ব-চমৎ্কার উপস্থিত সথইয়। নিকপম শুনির্মল ক্বর্গ-স্ুখ অনুভূত হইতে 
থাকে । উীছার উপমার তে উপমী' নাই। অবনিমণ্ডলে উটি একটি 
অদ্বিতীয় পদার্থ হছইর। রহিয়াছে । উৎপ্রেক্ষাও সেইরূপ । তীহার স্বভাব- 
বর্ণন অভীব মনোহর | ভদীয় বলবৎ ভ্রমণোত্সাহ গুনৈসর্ধিক বনু" 
পর্যবেক্ষণ-বাসনাও উীহার অসাধারণ প্রকুতির পরিচায়ক । ভারত- 
বর্ষে এখন ভাদৃশ পর্যাবেক্ষণ-শক্কি বুঝি আর বিদ্তমান নাই | ফলতঃ 
তিনি ভারতভূমির অসাধারণ শ্লাধাস্থল। 

কেছ কেছ তদীয়গুণে মুধ্ধী হইয়া তাহাকে কবিত্ব- গুণের সর্বাংশে 
সগানরূপ প্রধান শক্তিশালী বলিয়া বর্ণন করেন; এমন ক, ভূমণড- 
লের কোন কবি কোন বিষয়ে ভান্ছার অপেক্ষা! অধিকতর শক্ষকি প্রাপ্ত 

ছল নাই কিন্তু মানবীর মনের তল-ম্পর্শ চশক্স পির, গ্তামীধা-মহার্ণব 
মিল্টন, প্রচণ্ড তেজশ্চ,মী গঁৎশ্ক্যশালী বায়রন্ ও ক্ষণ গরসীর্বাঃ 

এইটই প্র্তিপাদন করা এন্ছলের উদ্দেশ জানিতে হইবে | জীনান্ দ্েকের 
ছহৃমাঁন ফরেন  স্যুধংশ ভোঙ্গ-বশীর বৃপতি-বিশেষের শ্রীতি-লাধল দেশে 

বিয়চিত, কয় ক / আর দিকে শঙ্কর পাগুরজ, পতিত একটি প্রবন্ধে কব 

আক্ষিয্ঞানপকুত্তলের মান! অংচশ পরস্পর. শৌসাদ 
মই একা কাহার ্্ থ বলিয়া রিখ্টেন করি 



২৭৮ ভারতবধীয় উপানক-লম্প্রদায়। 

রোজাঁদি বিবিধ-রস- সি ' সারলা-নিধান বাল্মীকির নাম বিদ্মান 
থাকিতে. উল্লিখিত অভিপ্রায়ে অনুমোদন করিতে পারা যার না। কিনতু 
মধুরতা বিষয়ে কালিদান কোন দেশের কোন কবি অপেক্ষ। হ্যুন নন| 
রঘুবংশ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের সুধাময় জ্বভাব-বর্ণনাদি অধ্যয়ন করিতে 
কারতে নংশর ছয়) কালিদাস কি ভারভব্ষীয়? যদি সংস্কহ সারসিক 
কাব্য-প্রণেতা অপরাপর মমন্ত কবি ভারতবষীঁ় হছনঃ তবে কালিদাম 

ইয়ুরোপীয়! কিন্তু ইয়ুরোপীর কবিত্ব কি এভ মধুর? ফলঙঃনৈসর্থিক 
শোভানুরাগিণী গুণবভী ইয়ুরোপীয় কবিতা কবিত্ব-লামত্রী-পরিপুর্ণ। 
রমবতী ভারত-ভুমিতে অবতীর্ণ হইলে যেরূপ চমৎকারিণী হওয়া সম্ভব, 
কালিদাসের কবিতা মেকঈরূপই! ইয়ুরোপীয় স্থপতিশীণেই অদ্বিতীয় 
আগ্বার তাজ, প্রস্তুত করিয়াছে! 

( উপক্রমণিকা+ ১০৮ পৃষ্ঠা । পাঁণিনি। ) 
এ পৃষ্ঠায় লিখি আছে, শ্রীমান্ গোল্ড্দ্টুকর্ পাঁশিনিকে বৌদ্ধ" 

ধর্ম-গ্রচারের৪ পূর্কীলীন লেক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। 
শ্রীমান বেবের্ একটি পাঁণিনি-্বত্ছে শ্রমণ ৪ কুমারী শ্রমণার প্রন দেখিয়! 
ভাছ। বেখদ্ধ ধর্েরই পরিচায়ক বিবেচনা করিয়াছেন ৯ |  শ্রমণ 
শাকর অর্থ বৌদ্ধ সন্গাসী ও আনণা শের অর্থ বৌদ্ধ সম্যাসিনী। 

অডএব এই যুক্ি-প্রমাণে এ হ্ব্র-রচয়িভা বেধদ্ধ-ধর্ম-প্রবর্তনের উত্তর- 
কালীন লোক হইর। পড়েন | সে স্থাত্রটি এই) 

স্বদাংন্লথাহিলি; || 

| পাণিনি ।২1 ১14০1 
শ্রমণ প্রাভৃতি শল্গের মছিত কুমার শব্দের সমান ছয়? হইলে, 

শ্রমণ! প্রভৃতি যে লিগ-বাচক, কুমার সেই লিঙ্গ-বাঁচক জানিতে 
হইবে ; বেমন কুমার-শ্রমণ। অর্থাৎ কুমারী শ্রমণ] | ও 

শ্রমণ শব্দটি বৌদ্ধ-সন্গযাসি-বাচক বলিয়। অনেকেরই হৃদয়জম অছে। 
জেনেরেল্ কমিংহেম্ তো একটি প্রবন্ধে এবিষর প্রতিপাদনার্থ সবিশেষ 
চেক্টাপাইয়াছেন প1 এটি প্রতিপন্ন হইলে, ভ্ীমান্ বেবের্-কুত ডললি- 
খিত দিদ্ধান্তের অনাথ।-ঘটনার সম্ভাৰন! থাকে না। কিন্তু তাতো! 
বোধ হয় না। শ্রমণ শব্দ যেকেবল বোছধসন্স্যাসি-বাচক, শ্রীমান্ ল, 
বীল্ ৪ নারারণ এয়েজর্ যিমোগ এই মতের প্রতিবাদ করিরা এক একটি 

"৭ শী, পিপপপহািজ। | 5৯ শি পপ পা পপ পপ পাকা পল ০০ পাটা পা পপ পপ 

+:13156077 01 17011151000) 1878, 7. 902, 
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প্রবন্ধ প্রকীশ করেন। ভদনুসারে, এই জভিপ্রায়টি না হিন্দু না প্রীকৃ 
কোন শাস্ত্রের বা কোন গ্রস্থেরই অনুমোদিত নয় *| শ্রমণ শব্দের 
আভিধানিক অর্থ বতি ওভিক্ষু অর্থাৎ র্যানী শ'। ভৈত্বিরীয় আরণা- 

ফের দ্বিতীয় গ্রপাঠকের সগ্তম অনুবাঁকে অমণগণ খধিদের শ্রদ্ধাম্পদ ও 
স্ত্োপদেক। বলিয়। বর্ধিত ছইয়াছেন। 

বালহছপা সতবধা দস: জ্অদহ্যা জন্তু গক্ছসিলী মমমক্াব্কলতী [ল।৬- 

ছবাটনিযাযলং হীওতসাহিম্য। সুয়্াহভানি নাক্ভাছল্মধিন্দজম্ভুতবা স্ব নঘঘা 

'্ঘ লাকসতীঃলুহবূ জবালিযার় ব্বঘলি ন আরপীলপ্ুনজনী মীন ঈ- 

হন্ীওক্বিন্মামন ঈীল জু ঘদহাজীনি লাকমঘী উদর ন্ দত নন ইলাংদন্ত 

ছ্যাঈনি ল হনানি ভ়ান্ঘঘহ্মনু অনা ই স্টিল বহীম্ঘবূ ল্যসর্ত 
ৃ চে সঙ জী 

অধুযা যু দিম্মনী হখাহন্নহাগুঘ্র জীঞ্তন অস্মালযা্ দলিনত্যাদ ঘুন্তন- 

মিন অহ্বাঁঘীলজীলী মর ঘপ্কন্ারাভাক্যান পীজ্ঞত্র ক্কুরি ন হাজরা 
৯ এ ₹১ 

তইঘী$মধন্ হলাঁতিজ্দ নজ ্ক্যঘাত্ সূলী বদন্ীজাল্ ঘন্সমি || 

তৈত্তিরীয় আরণাক| দ্বিতীয় গ্রপাঠক | সপ্তম অনুবাঁক। 
বাউ-রশনা অর্থাৎ বিবস্ত্র ও উর্ধমন্থী অর্থাৎ উর্ধারে।) নামে ছুই 

প্রকার ভ্রমণ ছিলেন। খবিগণ ভীছাদের নিকট প্রার্থনা করেন। 
হাছার। অর্থাৎ শ্রমণ্গীণ অনিলায় ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন ও 
কৃদ্মা€ মন্ত্রে গবিষউ ছইয়াছিলেন। খধিশণ শদ্ধাও তপস্যা সহকারে 
উাচাদিশীকে প্রাণ্ড ছইজেন। ভাছাদিখ্বকে বলিলেন) কি কারণ তোমর 
বআনিলায়-ধর্থের অনুষ্ঠান করিতেছ।? ভীছারা (অর্থাৎ শ্রমণণীণ ) খষি- 
ধাণকে কছিলেন। ভঙগীবন1! তোমাদিশ্ফে নমস্কার। এই ধাগে 

(রূপে তোমাদের সেবা করি? খধিখণ উাছাদিশীকে বলিলেন, 
ষাচ্ার্তে আমর1 নিষ্পাপ ছুই, আমাদিগকে এইকপ কোন পবিজ্র মন্ত্র 
উপঙদেশ.কর । উহার! (অর্থাৎ অমণ্থীণ) এই সকল চুক্ত দৃি করিয়া- 
(ছিলেন) পবা জন” “অধীর বদ যা? ০ বিশ্বনী- 

| হখহি+ খই সকল মন্ত্র বারা! স্বতাসুতি প্রদান, করিও। প্ইস্থানহাহ ৃ  

এ মবিঈহযান” | এই হ্সত্র দ্বার বৈশ্বানরের অর্চন! করিও] ইছাতে 

শু [বান ঠা প্রঙঃ 1880) [ 12 ৮৫ আয 189) 
14274. 
বৃ হ্যা ও খাণী। 



৮ তারতবর্ধীয় উপালক-লম্গুদায়। 

ভ্রণচতা। বাতিরেকে অপর সমন্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে | ভার! 
( অর্থাৎ ধষিগ্রণ ) এই সমুদার মতত্থাচ্সারণ পূর্বক ছবন করিয়া নিষ্পাপ 

হইলেন | কর্মারন্তে এই মকল মন্ত্র দ্বার! দেবার্চন1 করিবে। করিলে, 
পবিত্র হইয়া দেবলোকে গমন করে। 

সারনা চার্ধ্য এস্লে শ্রমণ শব তপন্বি-বাঁচক বলিয়া ব্যাখা করি" 
যাছেন। | 

| গলা: নমল: | 

ষে শ্রমণণীণ বেদ-মন্ত্রের উপদেষ্। উহার! কদাচ বেধৃদ্ধময়া'সী মন | 
ভাগবতেও উল্লিখিত উর্ধমন্থী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেধিত এইরপ শ্রমণ- 
গ্ণেরই প্রসঙ্গ মাছে। | 

অক্থিমি লক্ষি খিজ্য [হন্ম মলধান্ ঘহজেনিপদি; দন্বাহিমী লাদ: টিন 

িষ্বীঘা নকঙ্বহীখামন ঈহইজ্ঘা জ্মানূ বখনিতধাীধান লাল গা” 

হ্যাদুত্ত মান্না ঘ্যজবা লল্যা আহনমাহ। 

ভাগবত | ৫13৩1২১॥ 

বিয্দত্ত ! এই যে ভগবান প্রধান প্রধান খষি বর্তৃক প্রসাদিত 
ছইয়া নাভির গ্রীতি-সাধন ও উদ্দমন্থী অর্থাৎ উর্ধরেতা বাত-সম অর্থাৎ 
বিবন্ত্র শ্রমণগাণকে ধর্ত-প্রদর্শন-উদ্দেশে সেই রাজার ত্তঃগুরে মেক দেবীর 
গর্ভে বিশুদ্ধ সত্বমুত্ি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হছইলেন। 

লবামধনাত্বাধালা ভদতীকৃনঘঘন্িল। | 

্রলাথা জানঘধলা গ্যআলবিহ]াহিযাংহো। | 

জিন বিহীঘ: মনত: দিম্যজাতল: | 

আবিষ্বীলী$ঘ রহিত দন্ত: স্কংলালিল: || 

ভাগবত ১১।২।১৯৪ 

কবি, ছবিঃ ১ অস্তরীক্ষ। প্রবুদ্ধ, বিপ্ণলা য়ন, আবিষ্থোজ, জবিড়, চস 
গু করভাজম এই নয় জান পরদার্থ-নিরূপক, আআ ত্ববিদ্যা-বিশারদ। বাত" 
দন অর্থাৎ বিবস্ত্র ও মছাভাগাশালী অনণ ছইরাছিলেম( 

রামার়ণের হধোও স্থানে স্থানে অমণের শ্রনঙগ দেখিতে পাওয়া 
ধায়। রাজা দশরথ অস্বমেধ যজ্যে অযথগণকে ভোজন করান এইরূপ 
দিখিত মাছে * | আরণ্যকীণ্ডের ৭৬ সর্গে, লবরী নামে একটি অগা 
উপাখ্যান; ক্সান্ছে| তিনি পম্প ৯০ একটি ও জমে ্ ি ১35: 

রামায়ণ ॥ বালকা্ ( ১৪ লর্ ॥. 
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গর়িচারিক। স্থিলেন ) রাম লক্ষমণকে দর্শন পূর্বক নিজ আত্মাকে 
পবিত্র ও চগ্সিতার্থ জ্ঞান করিয়! অগ্নিকৃণ্ডে প্রবেশ করেন | 

ঈদাঁ মনালাজহ্ঘাঘি হন মহিত্বাবিতথী । 

স্বমত্ী যধতী খান জ্বান্তনৃজ ! লিহজীহনী || 

আরণ্য কাণ্ড। ৭৩। ২৬] 

রাম! সেই পরলোক-গত খবিখীণের শবরী নামে একটি চিরজীবনী 
শরণ] তথায় অবস্থিতি করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়| 

টীকাকার রামানুজ এস্থলে তাঁপমী মাত্র বলিয়া শ্রমণ। শের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। 

আঘহী লাম যখহীনাক্যা শাহ্যা নাঘী | 

কিকিন্কা কাণ্ডে লিখিত আছে, রাঁষ বালিকে বলিডেছেন, 

জবান জন মান্নান আমল ঘীংঘোস্থিনমূ । 

ল্মমখাদ জন ঘাম অঘা দাগ জন শ্ধা || 

কিছিন্ধা- 'কাড। ১৮1৩৩॥ 

ভু বেরপ পাপকর্থ করিয়া, কোন শ্রহণ মেস্্প করিলে, তাছার রঃ 
ঘোরতর শান্তি ছয়! আমার পুরব্বপুকষ বানাও এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, 
গিয়াছেদ | ৫ 
যে আমণ! চিরদিন খ্কষিনীণের পরিচর্যা! করেন, ছার বোনতাবধ ৪ 

খিনী, ছওয়। কোন মতেই সম্ভষ *নয়। অহাতারতীর জদাদ্ন 
 পর্ষে অমণের উল্লেখ আছে: লিউ 

বাবাই হাব মহান দা 



রঃ ভারতবধীয় উপাঁসক-মশ্টরদা য়। 

এই মগ পধ্যালোচনা করিয়া দেখিলে এটিই €.তীয়মান হয়! 

উঠে থে, এ থমে শ্রমণ শব্দট সাধারণ সন্গ্যানি-বাচিকই ছিল, পরে বে 
ও টনের নিল্ত নিজ্ঞ সম্প্রদায়ের অন্গাসীদিশ্কে এেঁলামেই বিখ্যাভ 
করেন এবং বৌদ্ধ-মন্্রদায়ে এ উপাধির প্রাছুর্ভাব দেখিয়া, হিন্দুরা! তাহা 
পর্রিত্যাথ করেন । 

ডলি খত পাণন-স্থতে শ্রমণ' অর্থ কৃণারী শ্রমণার প্রসঙ্গ আছে। 
যাহারা চিরকীবন অবিবাহিভ থাকিকা কৌমার-কাল অবধি অন্নযাস-পর্শ 

অবলম্বন কারা চলে ডাঙ্ারাই কুমার-শ্রমণ! | রোমান কেথলিক নামক 

বৃষ্টার সম্দারী ননের' যেমন চিরজীবন সন্গাণাস-ব্রভ পালন করে, 
বৌদ্ধদের৪ নেইকূপ একটি মন্া'নিনী-সম্প্রদ[র বিদামান ছিল। তদমুসরে, 
পাণিনি-শত্রের হরনণা বৌদ্ধ লন্গানিনী হওয়া সজব | এঁক্রপ কৌমার- 
পহ)াস যদ কেব্গ 1 বৌদ্ধ-* ীক্ুশনম্মত হয় এবং হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত 
না হয়ঃ ভাহা হইলে, এ স্ুত্ররচ়্িতা বোদ্ধধর্থ-প্রচারের পূর্র্বকালীন 
লোক হইতে পারেন না| কিন তাত নয়। পূর্বকালে হিন্দুদখের৪ যে 

শ্রমণ' নামে মন্গাদিন-নম্প্রনার ভিল। শবরীর উপাখ্যানম্প্রন'ণেই তাহা 

লুস্প্ প্রভী্রমান হইতেছে । হিন্দু স্্ীলোকেও যে, কেমার কাল 
অবধি চিরক্জীবন আঅর্ববাহিত গাকির। সন্যাস-ব্রভ পালন করিত, তাহারও 
প্রমানের অসস্ভাব নাই | শবরীর উপাখ্যান বেরূপ বর্ণিভ অছে, 
ডাহ। পাঠ করিলে, তাহার যে কখন উদ্বাহ-সংস্কার সম্পন্ন হস্কয়াছিল 
এরপ বোধ স্কয় ন! | বাঁমায়ণে তিনি “চিরজীবনী* ্পরিচারিণীগ 

বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । শান্তি পর্ধরের ৩২২ অধ্যায়ে হুলভা-ধর্ধাজ 

নামে একটি উপাখ্যান আছে, শ্থুলভ। একটি ভিক্ষুক্ধা অর্থাৎ সন্ন্যাসিনী; 
সন্যাস-ধর্ম অবলদ্বন পূর্বক নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া জনক-বংশোস্তব 

ধর্মধুজ রাজার সভায় আগমম করেন। 
তিনি পাণিগ্রহণ করেন নাই; কোৌমারাবস্থাতেই ন্যাস-ধর্ম অব- 

লশ্বন করেন। 

ঘা নক্ঘিন ভুত জানা ন্বহাঘরি সন্তি্ | 

বিলীনা লীপ্রস্ী ত্ববাৰত জা ভ্ুলি্লনমূ || 

শাস্তিপর্ব | ৩২২ ১৮৪ ॥ 

সেই আমি ভীহার [অর্থাৎ প্রধান নাষক রাজধির) বংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি! আমার অনুরূপ পাত্র উপস্থিত না! থাকাতে, মোক্ষধর্থে 
উপদিষ হুইয়। একাকী মুনি-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি। - 

এই উপাধ্যানের মধ বেদ, উপনিষদ, য্জ, মোক্চ, ইন্দ্রাদি দেবত1 



গরিশিষ। ২৮৩ 

প্রভৃতি হিন্দু-ধর্মসংক্রান্ত নাঁনাবিষয়ে নুভাঁর ভক্তি-শরদ্ধী প্রকাশিত 
আছে। অতএব তরাাকে হিন্দু বলিয়া বর্ণন কর। হুইক়্াছে, তাহার 
সন্দেছ নাই | বেদাবলম্বী হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকের কৌমারাবস্থায় 

অন্রান-গ্রহণের বাবস্থ। ন' থঁকিলে। এরূপ বর্ণন করা সম্তুব হইত না। 

সংস্কৃত সাহিত্যের মধোেও এ বানস্কার স্বল্প নিদর্শন লক্ষিত হইয়া] 
থাকে | কি জানি শকুন্তলী বৈখানস অর্থাৎ বাণপ্রদ্ব-ব্রত অবলম্বন 
করিক়া চিরজীবন পাণিএ্রভণে বিরভ থাকেন এই আশঙ্কায় হুশ্মন্ত ভদীয় 

সখাঁথণকে জিজ্ঞান! করিতেছেন, 

অন্তানর্থ ক্ষিদলতা নদলাদহালান্ 

ঝ্বামাহযীছি হুলজ্য লিগবিলজ্ | 

মসলা ঘনত্ব অযাবন্ীমালি 

হানা দিএক্মতলি ঘন সৃহিঘাত্নাদি! 01 

প্রথম তস্ক। 

ইনি কি পাণিগ্রনথপ-কাঁল পর্ধান্ত পুকষ-সংসর্গঘ-বিবর্জিত বানপ্রস্- 
ব্তের অনুষ্ঠান করিবেন? না চিএজীবনই মদৃশ-নয়ন প্রীতি-ভাজন 
ছরিণীগণের সহিত একত্র বনবাঁমিনী হইয়া থাঁকিবেন? 

কোঁমার-সঙ্গযান অবলম্বনের নিরম প্রচলিত না ধাঁকিলে। এরূপ 
আশঙ্কা ও প্রশ্ন করা কোন রূপেই সম্ভব ও সঙ্গত হয় না| অতএব 
উল্লিখিত পাণিনি-স্থাত্রের শ্রমণা ও কুমার-শ্রমণ! শব্দ বেদ্ধধর্থ্ের পরি 
চায়ক বলিয়া কোনরূপেছ নির্দারণ করা যায় না1 বেদাবলম্বী প্রাচী নতর 
ভারতব্ষীয় পণ্ডিতের পেক্ষা্কত অপ্র'চীন শান্ত্রকারদের ম্যায় জী 
লোকদিগ্কে জ্ঞান ও ধর্মাধিকাঁরে বঞ্চিত করেন নাই | ভাহঁ্গের 
বেদে অধিকার ছিল, জ্ঞানেও অধিকার ছিল এবং ভিক্ষাশ্রমের কি 
হইলে তাছাতেও সম্পূর্ণ অধিকার ছিল বিশ্ববারা গ্রভৃতি বেদ রচনা 
করেন ৯) শ্রীগর্খ ও মৈত্রেকী তত্জ্ঞানে উপদিক হইয়। ব্রক্ষবাদিনী 
হুনর্পণ এবং শবণী শ্ুলভা! প্রভৃতি কোমারাবন্থায় সন্প্যাসাশ্রম অবলম্বন 
পুরর্বক চিরজীবন তগীস় ধর্ম পরিপালন করেন এইরূপ লিখিত আছে । 

ফলভঃ ভারতবর্ষ সংঃাস্ত কোন বিষয়ের সমর-নিরপণ-্রস্তাব 

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্তমণিকাংশের ৭৫ পৃষ্ঠা এবং জী ভাগে 

র্বকাশিত ডপরমণিজাংশের ১৪০ পৃষ্ঠ। | 

1 প্রথঘভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ১০৪ পৃষ্ঠা । 



২৮৪ ভাঁরতব্ষাঁয় উপাঁসক-সম্প্রদ্বায়। 

উপস্থিত হইলেই প্রমাঁদ ঘটিয়া উঠে | পাণিনি বুদ্ধের পূর্ব কি উত্তর- 
কালীন লোক এবিষয়ে ইয়ুগোপীর পঙিতসমাজে অস্ঠাবধি মত-ভেদ 
চলিতেছ। লেমেন ও তেন্ফি পাণিনকে বুদ্ধ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া 
বিবেচনা করেন না | 

(উপক্রমণিকা, ১১৫ পৃষ্ঠা ।-যবন 1) 
কালিদাস অভিজ্ঞ নশকুন্তলেও “হন্দু হপ্তিদিগের নিয়োজিত যবন- 

পরিচারিকাগণের প্রসঙ্গ ক'কয়াছেন | 

হবী আবাহ্যাঘত্বন্প্রান্ডি লন্ন্থীস্ি হতপ্তমৃদ্দমান্তাপাহিতাত্তি দহিষবী 

কুবী হন্ম আআতক্ছ্জরি দজ্য৭ক্সন্ী | 

অভিজ্ঞানশকুস্তল। দ্বিতীয় অঙ্ক । 

প্রিয়বয়স্ত এই আগমন করিতেছেন | যবনীগণ শরাসন ও বনপুষ্প- 

মাল। হস্তে ধারগ পূর্বরক তাহাকে পাররুভ করিরা আমিতেছে। 

(উপক্রমণিকাঁ, ১৪০ পৃষ্ঠা ।- শূৃড্জান শত 1) 
অপেক্ষারুত অপ্রাচীন শাক্সানুনারে। জ্্রী-শৃদ্রের বেদাধিকার নাই, 

অথচ রৈক খ'ষ শুর্রজানশ্রগতাক বদোপাদেশ করেন এই বিরোধ-ভঞ্তীন- 

উদ্দেশে, +স্করণচাযা বেদণন্তস্তত্রের থম অধ্যায়ের ভূভীর পাদের চৌত্রিশ 

স্মংত্রর ভণষো স্বত্রঙ্গারের অভশ্রারানুনারে শুদ্র শব্দের প্রচলিত অর্থ 

পরিত? পূর্বক শেকাচ্ছন্র বালয়া এ শব্ের বাধ্য করিয়াছেন। 

তআন্মলীতনাহ্হ স্নবনী লানস্তনঃ দীন্লাঅলজ্য খ্যযঘল্প ₹ বা” 

বুদাবসগঃ সমু বক্ুনালিল ব্জুজতাবনমুল্র আন্সলী$দবীল্ত্মনাহ্যাঘলাত| 

আপনার অনাদর-বাক্য শ্রবণ করিয়া জানশ্ঃতির শোক অর্থাৎ 

মন্ঃণীচা উপন্থত হয়| টক অপরোক্ষ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা 

গরকাশ উদ্দেশে উহাকে (শোক-সুচক) শৃঞ্জ শব্দে সপ্বোধন করির 

সেহটিই বিজ্ঞাপন করিলেন %। 

ঈ₹ আটঢাক্য-প্রবর নিজের বুাছপন্ি-পলে শ্তচ অর্থাৎ শোক এবং দ্র ধাতুর 

যোগে শুদ্র শক শোকাচ্ছন্ধ বলিয়। ব)াখ্যা করিয়াছেন | 

হত ছুল: স্রঘলুল খৃযুন্দল্পা ঘন্ন বুনি ভক্যন। লহা 
চ্ফ / 

কুংধান্ যুক্ষদমিতান গৃদ্ছানাপিতদুন গন্য ছা বন্ধণলিত্ুয়ামলি। 



পরিশিষ্ট । ২৮৫ 

(উপক্রমণিকা, ১৫৮ পৃষ্ঠা গাথা )) 
গাথা শব্দটি অতীব প্রাচীন: হিন্দ ও পারলীর1 একত্র সংস্থা 

থাকিতেই উহার উৎপত্তি হয় দেখা শিরাছে *। ধন্মনিষ্ঠ হপতিগণের 
প্রশংন-স্থচক সংগীত-বিশেষেঃ নাম গাথা | খগ্থেদমংহিভার চতুর্থ 
মণ্ডলের ৪২ হাক্তে, এ হরেক বর্ষণের শেৰ পরিচ্ছেদে, শতপথ ব্রাহ্মণের 
ত্রায়াদশ ক: এবং মহাভারতের শাস্তপব্বে এর সকল গাথা সানম্িবিক্ট 

অ'ছে; ভবেক্োন কোন স্থলে কিছু কিছু প্রভেদ দখিতে পাওয়া যায়| 
উপক্রমণিকার ১৪১ পৃষ্ঠার যে সকল ধরন্মপরায়ণ ন্ৃপত্ির কথা লিখিভ 
হইয়াছে, তাস্ার মধ্যে ভীমসেন, উগ্রমেন) আভমেন, হুশ্বন্ত, ভরত, 
প্লতরাষ্ গু জ্রনমেজহের প্রসঙ্গ গাথারই অন্তর্গত। রামারণোক্ত একটি 

গাথ র প্রনঙ্গ কিছু পূর্বেই উপস্থিত করা হইরাছে পৃ ললিতবিস্তরাদি 
বৌঁদ্ধশান্দ্রেও গাথ' নামে কতকগুলি বচন ৰিনিবে শত আছে | শ্রীমান ম) 

মূলর্ বৈদিক ও সই বৌঁক্গাথ। একই প্রকার বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন দু 

গাথ' শব্দের একটি আভিধানক অর্থ সঙ্গীভ বা গের-শ্লোক | 
তদনুনারে গাথা সযুদায় পূর্বে গীত হইত বোধ হয়। 

(উপক্রমণিকা, ১৯৩ পৃষ্ঠা 1__শঙ্করাচার্ধ্য ।) 
শহ্কর'চার্যা বৌদ্ধ-সপ্প্রদায়ের বিদ্বেষী ভিলেন এইরূপ একটি প্রবাদ 

প্রচলিত আছে । তিনি নেপালবানী বৌদ্ধশণের বিস্তর গ্রেস্থ নট 
করিয়া ফেলেন এবং ২ বেরা উহার প্রতি বিরূপ হইয়া যৎ্পরো- 
পিক পপ পতি লীনা ২৯৮৮ ০০4০ী গাপ সপাং ০০০০ শা স্পা শিট পিীদশপিপীপপিপাপ্াসিতাসপততি পতি পাপা স্পট লা শপ দিপা পাপ পালপিপ ৮০ 

কিরূপে শুদ্ধ শব শোকোত্পাত্ত-প্রাঙগাদক হইল এইটি বিজ্ঞাপনার্ 

বেদাস্ুস্থরকার উল্লিখভ স্তের মধ্ো “তদ। দ্রবণাৎ? বলিক়। শুর্র শব্দের 
ব্যুতৎপত্ত করেন] ইচ্ছার ভাৎপর্য্যার্থ এই যে, জানশ্তি শোক দ্রাবিত অর্থাৎ 

প্রাপ্ত ছন। অথবা শোক জানশ্রুতিকে শাপ্ত হয়। কিম্বা জানশ্রুতি শোকাবি ষ্ট ইয়া 

বৈরু-নমীপে দ্রবণ জর্থ-হু গমন করেন | এই নামত্ত রৈক্ধ তাকে শৃড্র অর্থাৎ 

শোকপপ্রাপ্ত বলিষা সঙ্গোধন করেন। 

শঙ্করাচান্যার সময়ে ও আহার পূর্বে শৃদ্রনর্ণ বেদাঁধিকার হইতে এরূপ 
ভ্রষ্ট হইয়া যায় যে, শুদ্ধ শকোর উলিখিত রূপ বুুংপত্তি না করিয়। পার পাইবার 

উপায় ছিল না। 
» প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রম'ণকাঁংশের ২৪ পৃষ্ঠা | 

1 ৮৮০১৫৪17750 01 10018 15160720076) 189৩. চে 124 দেখ | 

1 পরিশিষ্ট, ২৬৪ ও ২৬৫ পৃষ্ঠা | 
থা 17917) 3.011000175 1২০76031090 )880) 0, 289, 



২৮৬ ভরঁরতবধীঁয় উপালক-মন্প্রদাঁয়। 

নাক্তি ক্রোধ ও সণ প্রকাশ করিয়া থাকে *। শঙ্কর, শিষা আনন্দশিরি 
বোদ্ধাদর সর হত উাহার বিচার-প্রস্তাব বর্ণন করিয়াছেন! বৌদ্ধেরা 

এখানে ্রানুর্ভূ ত বা সচরাচর বিদ্যমান না থাকলে, এরূপ প্রতিবাদিতা 

ও বিদ্বেষ প্রকাশ সম্ভব হয় না| তাহ'রা ভারতবর্ষে খক্টান্দের দ্বাদশ 
শভাব্দী পর্যন্ত উপস্থিত ছিল । অতএব সে সময়ের পুর্ধ ভিন্ন উত্তরকালে 
শঙ্করাচার্ধের জীবিত খাকী কোনরূপেই সঙ্গত হয় না| 

মাধ্বাচ ককের ভ্রাতা মায়নাচার্ধা দক্ষিণাপথের সঙ্গম নামক হপতি- 

বিশেষের মন্ত্রীছিলেন। সারনাচাধ্য খাতুবৃত্তি নামে একখানি গ্রস্থ 
প্রণরন করেন; তাহাতে এইরূপ বর্ণত আছেষে, 

তুনিবুজভন্বিঘদন্তি দন্ত ঘীস্মবজক্মাঅন্তলঘন্রনব্াজনত্তা_ 

সনিন্নব্যা লাঅন্মদ্বলল ব্য লাঘনন্যভীত্ইথ্ব ঘাঅলান্াঘ্য নিহদ্িনা 

াছনআা সানুন্তন্নি: | 

সেই মঙ্গম রাজার পুজু বুক্ধ ও হরিছর বিজ্ঞয় নশীর পত্তন করেন | 

মাঁধবাচণর্ধ্য স্বপ্রণীত শ্রন্থু সমুদায়ে এই সঙ্গম রাজার নাম উল্লেখ করি- 
য়াছেন। ১৮০০ খ্বন্টখন্দে চিত্র ছর্গে তিন খানি পিভল্পত্র প্রাপ্ত হওয়া 
যায় 22, ভাহ'তে দেবনাশার অক্ষরে সঙ্গম রাজা ও তাহার পুক্র হরিছরঃ 

বুক্ক প্রভৃতির নামও রাজত্ব-কাল লিখিত আছে। 

আঅধূত্ভ্ঞ বত স্সীনান্ নী ব্যহ্যতীতয: | 

ভ্গকাতৃহিলানবজ্: বন্কুনী নাম লুঘনি: 7 

আল্ ভবিদ্কহ: জচ্মী জাতী লক্কাঘনি: | 

লাহদীন্বক্পস্ত্রনি ক্রপাবাজ্ঞাত্য মদন: | 

উঁঙ্গার বংশে পাপ-বর্জ্িত এবং উত্রুউ-গুণ-যুক্ত প্রীমান সঙ্গম রাজা 
উৎপন্ন হন; উাহার পাত পুত্র; হরিহর» কম্প, বুক্রায়, মারপ এবং 
মু । 

হরিছর রাজা কিছু ভমি-দান করেন এ পিত্তলপঞ্ড্রে তাস্ার বিব- 
রণ ৪ নদর-নরূপণ আছে। নে সময় এই, 

উরি ল্যির টা । 

».:481500 15050201162, 9, 1, 0. 423. 

1 শহারবিজয় | ২৮ প্রকরণ | 

1 5650 156810105, 10092 1869 টা [১ 0, £16. 



.. উর লা কাউ এ রোজসরমেদ্পর ১১ বদি 

পরিশিষ্ট ৯৬ 

লাই স্ুুসস্ব দীষ্ঘলাহ্তাঁ লক্ভানিঘর | 

লহ দিলহ্বন্স মানুরাইখ্যে ঘতুন | 

১৩১৭ শকে, (অর্থাৎ ১৩৯৫ খকটান্দে) ধাতবর্ষে, মাঘ মাসে, শুক্লুপক্ষে, 
পৌর্ণনাসী তিথিতে, পিড়দৈবতা অর্থাৎ মঘ' নক্ষত্রে, রবিবাদে +। 

বেলিগোল পর্বতের একখানি প্রস্তরে খোদিত আছেঃ ১২৯০ শকে 

বুক রাজ জৈন এবং নৈষ্ণবদিগের বিবাদ-ভঞ্জন পূর্বক পরস্পর সন্ধি- 
স্বপন করিয়' দেন পু । অতএব যখন হরিহর ব্রাজা ১৩১৭ শকে রাজ- 

সিংহ্থাননে অধিক থাকেন এবং বুক রাঁঞ্জ। ১১৯০ শকে বর্তমান ছিলেন, 

তখন তদীয় পিত' নঙ্গম রাজার মন্থী নায়নাচাধ্ের ভ্রাতা মাধব চার্ষ্য 

শকান্দের ত্রুয়াদশী ও খঙ্টান্দের চতুর্দশ শতাব্দীর মধাভাগো জীবিত 
ছিলেন বলিতে পারা যার । সেই মাধবাচাধ্য নিজন্কত শঙ্রদিাথজর 

গ্রন্থের উপক্রমে লিখিয়! যান) *দাজীনব্্রযলেই বাহ্: ই বুদ 1৮ 

প্রাচীন শঙ্করজয় গ্রন্থের সার-সংগ্রই হইল এবৎ এুন$দি তব, 

ভ্ধঙিমি: দ্রতাখ:1৮ অন্য অন্য প্রাটীন কবি শঙ্করাচ'ধ্ের বর্ণন| 

করিয়াছেন । 
হান সংখ্য| তিন চারি শড বৎসর প্রর্বকার লোঁক না হইলে প্রাচীন 

বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে না। অতএব শঙ্করাচার্ষোর চরিভ"রচ” 

ফিতা পঞিিভগণ যদি এইরূপ প্রাচীন হহছলেন, তাহা হলে, তাস্াকে 

৮1৯ শড বৎনর অপেক্ষায় অপ্রাচীন বলিয়া! কোনমতে স্বীকার 
করিতে পারা যার না| যে রামানুজ আচায্য শঙ্ষরাচার্ষোর আদ্বৈত- 
বাদের প্রতিবাদ করিয়। বিশিকটাদ্বৈত মত সংস্থাপন পূর্বক ম্বনাম-প্রাসিন্ধ 
বৈষ্টব- সম্প্রদায় প্রবন্তিভ করিয়া! যান, তিনি খঙ্টাব্দের দ্বাদশ শতা- 
বীতেরঃ প্রাহ্ভৃতি হন। এ প্রমাণেও শঙ্করাচাধ্য খফটান্সের একাদশ 
শতাব্দীর লোক অপেক্ষা! অপ্রাচীন হইতে পারেন না| উাহার সম- 
কালবত্র্ট আনন্দ শিরি শঙ্করবিজয়ে ভট্টের অর্থাৎ কুমারিল ভট্টেও প্রসঙ্গ 
উপাস্থিত করিয়-হন। 

ত্্রাজ্্ততান্ স্াল্গাতা: ঘ্বদানব্য দহসযহনিহল তু: ব্আালিব্ 

সথান্যা আত তিজপরহ জস্থব্রহ্ন্হ্যাক্বসামন্স ভ্ভললাহভক্িলী 

বীসাবু জদাদযনত্ানান্ হাজন্রব্জাহনিজঙিতাষন্ুমহ্লিজি 
রি রর স্পা পি ০০ 

ক 45196101598 81:01) 65 টি 18095 ৮91, 12৯ চা 41742, 
1 49818110 180562:01568, 1১011001), 1809, ₹9), [20 0. 210, | 

গঃ শ্রথম ভাগ, রামাগজ- শ্গ্রদায়, ৬ পৃষ্ঠ! | 

পদ 



২৮৮ তাঁরতবধীঁয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

নম যমাথি ঘহয্যদিন্জিদ্বা অন্ত ভত্তীদ নিচ ঝ2- 

লনলমৃ তীর অব ততননতবলা হর্ নিধবী হম ছলি। 
শঙ্করবিজয়। ৫৫ গ্রকরণ| 

ব্রক্ষণগীণ কদ্ধ নামক নশীর-বিশেষ হইতে আগমন করিয়া পরমণ্ডক 
শঙ্করাচণ্য।কে বলিলেন) ভ্টীচার্যা নামে কোন ব্রাহ্মণ উত্তর অঞ্চল 
হইতে সমাগত হইয়া অকুতে'ভয়ে উপস্থিত রহ্কিয়াছেন। ইনি হুৃপতি- 
বিশেষের আদেশ ক্রমে অনেক রূপ বিদ্য:-প্রস্গ দ্বারা ছুষউ-মতাবল্ত্বী 
বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ী অসংখ্য ব্যক্তিকে পরাঞ্চয় করেন এবং পরশু. 
প্রচার দ্বারা তাহাদের মন্তক সমুদায় ছেদন ও উদৃখল সমূছে নিক্ষেপণ 
পু্ববক চুরণীকৃত করিয়া দুষ্টমত বিনাঁশ করেন। 

উল্লিখিত শঙ্করবিজর গ্রন্থে এ ব্রাঙ্ষণের নাম কেবল ভট্ট বলিয়া লিখিত 
আছেঃ কুমরিলের নাম স্পফ নাট, কিন্ধ ভষ্ট-উশাধি-বিশিকউ যাবতীয় 

পণ্ডিতের মধো কুমারিলই বিষম রা যী ৪ হৃশংম ভাবে বেংদ্ধদের 
পীড়নকারী ছিলেন ইছ] প্রসিদ্ধই আছে *। তিনি খক্টান্দের সপ্তম শতা- 
বীতে প্রাদুভূতি হন। শঙ্করের সমকালবন্তী আনন্দগিরি যখন তীছার 
উল্লেখ করিয়াছেন, ডখন শঙ্করকে কুমারিলের উত্তর-কালীন লোক বলিয়া 

অনুমান করিতে হয়। কিন্তু আনন্দখিরি এ উভরকে পরস্পর নমকালবর্তী 
ৰলিয়া বর্ণন করেন। ভারতবর্ষীয় পঞ্ডিভেরা শঙ্করের সহিত ভট্টের কেন? 
কপ্পনা-বলে ব্যাসদেবৈরও নাক্ষাৎকার ও বাধ্য-ব1ধকত। সংঘটন করাইয়!| 
দেন প'। সেট ম্বতন্ত্র কথা । বিচার-সন্ধ নয় | শঙ্করাচার্যা যেরূপ ধর্ম 
বিপ্লব উপস্থিত করেন, তাছ। প্রসিদ্ধঃ আছে। চীনদেশীয় ভীর্থযাত্রী 

হিউএন্ খ্নজ খন্ডের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে অনেক 
বৎসর অবস্থিতি করিয়া দর্ববস্থান পরিভ্রমণ পূর্বক ভারতবর্ষীয় জ্ঞান, 
ধর্ম ও অন্য অন্য নান? বিষয়ের যেরূপ সবিশেষ বর্ণন করেন, তাকাতে 
ঞঁ ময়রে বা তাছার কিছু পূর্বে যদি হিন্দু সমাজে ভাদুশ ধর্ধশীব্রীব 

গট&বা। আন্দোলিত হইত, ভাঙা! ছইলে তাহার অ্রথণ-ৰিবয়ণে মে 

য় প্রন না থাকা কোনরূপেই সঙ্গত নয়। যখন এঁ-ভ্রঘণ- 
বিবরণে সেরপ ধর্ম্মান্দোলনের কিছুমাত্র নিদশনি নাউ, তখন & 
মময়ের উত্তরকালে কোন সময়ে শঙ্করাচার্ষের প্রাদুর্ভাব হওয়া সর্াতো” 
ভাবে সম্ভব! অডএব তিনি এক দিকে খৃ্টাব্ের সপ্ত শতঃবী ও অপর 
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পরিশিষ্ট । ২৮৯ 

দিকে উচ্থার একাঁদশ শতীব্দী এই উভয় কালের মধ্যগ্থলে কোঁন সময়ে 
বিদ্যমান ছিলেন এইটিই প্রতীয়মান হইয় উঠিল! 

শঙ্গরাচার্যের জন্মভূমি মলর বর-দেশীয় লোকের এইরূপ বিশ্বাস আছে 
যে, তিনি সহআাধিক বহর পূর্বে সুপ্রসিদ্ধ ম্ প্রচার করেন ৯* এব 
তেল ভাষার বিরচিত কেরল-উৎপন্তি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 
মলয়বর দেশের শাসনকর্তী শিগুরাম যে সময়ে কৃষ্তরাওকে পরাজয় 

করেন, নে সময়ে শঙ্করাচার্যা বিদ্যমান ছিলেন | এই ব্যাপারটি হানা- 
ধিক সহজ্র বনর পৃর্ষে ঘটিত ছয় | এ প্রমাণানুসীরে৪, শহারংচার্যয 
হ্যুনাধিক সহভ্র ব্মরের পূর্বের লোক হইয়া পড়েন। রামমোহন রার 
শন্বরাচাধ্যের শিবা-পরম্পরার অহখ্যা গণনা করিয়া বিবেচন। করেনঃ 
তিনি এ রূপ নমর়েই প্রাছুর্ূত হন। 

কর্ণেল্ মেকেন্জি ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ড হইতে যে সমস্ত গ্রন্থ সংগ্র 
করেন, ভাহার মধ্যে একখানি গ্রস্থে কেরল-উৎপত্তির অনুবদ মী 
তাহাতে লিখিত আছে, শঙ্করাচাধ্য মলয়বর রাজোর অধিপতি চেকমন্ 
ও পেকমল. নামক হ্থপতির সময়ে বর্তমান ছিলেন | খফীর ধর্ম-সন্প্রদায়ে 
সেই রাজার অনুরাগ থাকাতে, ইযুরোপীয় পণ্ডিতের তাহার সংক্রান্ত 
অনেকানেক বিবরণ লিপিবদ্ধ পাখিয়াছেন | একটি গ্রন্থৃক্ীর 1 লেখেন, 
তিনি মলয়বরের অন্তর্থত কলিকোছু (9থা০) নগর পত্তন করেন | 
কেহ বলেন, ৯০৭ ও অপর কেহখ বলেন, ৮২৫ খুষ্টাব্দে এ নগর নির্মিঠ 
হয়| অডএব অপরাপর যুক্তিক্রমে শঙ্করাঁচীর্ষের যে সময়ে বিদামান 

থাক" বিবেচনা-সিদ্ধ বোঁধ হয়। এ শেষোক্ত সময়ের সহিত তাছ'র সম্পূর্ণ 
এঁক্য দখা যাইতেছে । $ 

শক্ষরদিখিজয়ে লিখিত আছে, তিনি কাশ্মীর দেশে গমন পর্ব 

বিপক্ষদিশকে জয় করিয়া সরস্বতীপীঠে অবস্থিতি করেন। বরাজ- 
ভরদ্দিণীতেও ইহার অনুরূপ একটি বৃত্তান্ত প্রাণ্ড হওয়া যাক্স। 
ললিতাদিভ্যের রাজত্বের শেষকালে কতকগুলি তীর্ঘষাত্রী কা বার 

সরস্বতীপীঠ-সন্দর্শনার্থ আগ্রমন করে এবং লাক ধর্ম সী 
কোন কারণ বশতঃ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয় / চ 

শীভ়ীঘলী বিনাদন্থা ছ্যঘনতুখু রা 

ঞ ৯ 900১০05 [৬ বণ, চা টি, 284. | 
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২১৪ তারতববীঁর় উপালক-সম্প্রদায়। 

জন্তর্ী জীবিত পীহাঃ ঘহীগ্রহা মী: জট ॥ 

াহহাহযনলনিমান্ জামীতাল্ ঘদঈজ্য ন। 

চঘত্যবঙ্াহঘত ভক্লা; ঘদঝভহর্ ॥ 
রাজতরদ্দিণী। চতুর্থ তরঙ্গ | ৩২৪৩ ৩২৫ ্লোক। 

ললিতাদিত্যের সময়ে গৌড়-দেশীর ব্যক্তিগণের অত্যতৃত কার্ধয 
সংঘটিত হয়। সেই পণ্চিতগণ অপ্রত্াক্ষ দেবতার জন্য প্রাণ ভাগ 

করেন| উ্ারা সংস্তী-সন্দর্শন উ-্দশে কাশ্মীর প্রবেশ পূর্বক 
একত্র হইহা তশ্£প্থত দেবালয় পারিবেষীন করেন। 

কাশ্মীর দেশ, তশ্বধা-দ্িত সরম্বভীপীঠ, উভয় পক্ষের অবলগিত 
ধর্খ-ঘতের অইনকা এই বিবাদের কারণ ইত্াদি অনেক ব্ষিয়ে রাজতর- 
লিনী এবং শঙ্কঃদিথিক্তয় উভয় ্রাস্থে সম্পূর্ণ এক্য দেখা যাহডেছে। অত- 
এব শররাচা ও তদীর সমভিব্যাছারী শিষা-সম্প্রন'র় এছ বিবাদের 

একপক্ষ থাক! নিতান্ত সব্তব। রাজতরন্দনীতে নেই সকল ব্যক্তি 
গৌড়োপভীবী বলরা উ ল্ল খভ হুইরাছে এই এ+টু বিশেষ দেখা যাই" 
তেহে। হয়, শঙ্করাচর্ধোর লহিভ অনেক শেডদেশস্থ শিষা ছিল, না 
রঃ অনা কারণ বশঙঃ ভীঙ্ছাদের জাতীর নাম পরিবন্তিত হইয়া গ্রন্থ 
দর শ্রঃতিয়োচর হইয়া ছিদ। রাজ্ঞভরল্গিণীর মতে, ললিতাদিভা 
পা কের অফটম শতবব্দীর মধ্যভাগ * পর্য/্ত রাজত্ব করেন। ন্ুতরা€ 

তদ]লারে শঙ্করাভাধর্য নেই সমর বিদামান ছিলেন বডেহয়। অন্যানা 

গুম পেও উাাকে যে সময়ের লোক বলিয়া প্রভীতি জন্মে, উপ্লাথিড 

ঘ্যাপারের সংঘটন-কালের নিত তাহার অধিক অন্তর দেখা যায় না। 
যাহ? কিছু অস্ত ভাহা ভারতবরীয় পূর্বতন গ্রন্থকীরদিশ্ের মঠের 
ইতিহান-পুন্তকের পক্ষে বিছুমাত্র অসম্ভব নয়। 

মলরব4 দেশে আচ ধ্যবাগভেদা? নামে একটি শক প্রচঙলিভ ভাতে 
এ শক শঙ্করাচার্! হইতে প্রতিতিত ছয়। তিনি এ দেশে অভিন্ব 

প্রকার আচার-ব্যব্বার-প্রণ'লী সংস্থাপন করেন বলিরা এঁ শক গ্রন্থ 
ভিভ ছয় এইকপ খ্যাতি অ্ে। এক্ষণে প এ শকের হ্ানাধিক সাড়ে 
ঈশ শত বৎসর অতীত হংয়াছে | ইহ) ছষ্টলে, তিনি থঙ্টাব্দের, 

* ৭১৫ খৃষ্ঠাবের প্রথম মাল হইতে ৭৫১ বের অই মান পর্যন্ত |-্৮ 
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. পরিশিষ্। | ২৯১ 

মবম শভাবদীর প্রথম ভাগে প্রীহ্ভূতি হন এইটিই প্রতিপর ছইয়! উঠে। 
এই নিস্কান্তটি পূর্বোক্ত অপরাপর সমুদায় যুক্তিরই অনুমোদিত। 

শৈবাদি-সন্প্রদায়-বিবরণ | 
শোধন ও সংযোজন। 

| ৯ পৃষ্ঠ?। 
উজ্জব্বীলীতে বিক্রমাদতা মখমে আনেকথল রাঙ্গা টয়া বার। 

&ক বিক্রদাদতোরগুপগুণ ওকার্যাকাধ্য অপর কিক্রমাদিতো অরে” 

পণ কর। ভারতবযাঁয়দের পক্ষে কোনরপেই অনম্তব নয়। অতএব 
উক্ত পৃষ্ঠার লিখিত এ নামধারী হ্ৃপত সংক্রান্ত কথাগুলির পক্ির্তে 
নিম্রপলাখিত কয়েক পক্ত বিনিবে শত কত্িতে হইবে। 

পতগ্রুল পাণনি-ভাষোর মধ্যে শিব ও কাণিক-প্রতিঘূর্তির প্রনঙ্গ 
করিদ্াছেন। 

জবিজ্ঞাত ক্বাঘব্স | 

পাণিনিহৃত্র 1 ৫1৩1৯১৯॥ 

ভদহগে ম্ক্যন নক ল বিচ্সনি | থিব: হ্আন্হী টিযাত 

নি | ক্ষি জ্বাখেলু | অই্রন্িহ্তাঘিনহহ্থাঃ সক্গবি' 

লা: মবনূ। নাস্ত নন্যান্। যাছ্বলাঃ ঘদনি দুস়াদাঁঃ 

নাস্ত 'িম্ঘন। 

পতঞলি | 

পতগ্রলি খ, পু» দিতীর শতাব্দীতে মঙ্গাঁভ'ৰা প্রসুত করেন ৯] 
অত্র এ সময়ে শিব ও কাস্তিকের ডপাসন] পুচ? লত ছিল ইহাতে 
সন্দেহ রিল ম।। 

| (শৈব-সপ্প্রনায়, ২১ পৃষ্ঠা ।--লাঁধুলোক ]) 

" িবতাশী দি নাধুলোক বলিয়া নির্দেশ কর! টির বৈ, 
ঈলের রা অধিক প্রচলত। 

€শৈ, ন্ ২৪ পৃষ্ঠা ধা ও শী | ) 
- শা ে চারিট স্থানে ষ্ঠ ্রিষ্ঠা করেন, ভার ॥ বা 
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২৯২ ভারতবধাঁয় উপাসক-সম্প্রদাঁয়। 

নাম ধাম। শাস্ত্ানুনারে, দ্বারকা, শ্রীক্ষেত্র, তি সেতুবন্ধ" 
রামেশ্বর এই চারিটি ধাম এবং অযোধ্যা, মথুর") মারা (অর্থাৎ 
হরিদ্বার), কাশী, কাঞ্চী, দ্বারক') অবস্তী এই অগ্ুপুরী পরম পবিত্র 
পুণাতৃমি| কি শৈব, কি শক্ত, কি বৈষব হিন্দুম'ত্রেই এই কয়েক 
স্থান বিশেষরপ পুণ্/প্রদ বলিয়া বিশ্বাস করে | 

ভআীম্ঘ্রা মগ্ঘহা আআা জজাখী জ্নাত্ত্রী আননিজা | 

ভ্রাহাৰনী ম্বতী ব্বব ঘ্বম্ননি আীন্বহাতিজা: | 

( শৈ, ন, ৬১ পৃষ্ঠা ।_দ্তী ও পরমহংল |) 

কুলাচাঁর-পরায়ণ দণ্ডী ও পরমহংসেরা যেরূপ চক্র করিয়া সুরা 
পান্দাদ করেন, তাহার নাম মহাবিষ্তা | . কিন্ত সকল দণ্ড ও পরমহংনে 
এরূপ আচরণ করে না। সত্যানন্দ সরন্তী নামে একটি পরমহংস্ 
মার নম্মাখে এ মহ্াবিষ্ভার যত্পরোনাস্তি নিন্দা কারতে লাখি- 

লেন। দণ্ী ও ফিড ব্যতিরেকে অনা অন্য ব্যক্তি তাদুশ মত'- 

বলম্বী হুইলে, এ চক্রে উপবেশন করিতে পায় । 

( শৈ, ন; শন পৃষ্ঠা | রুদ্রাঙ্ষ।) 
শৈব-সম্প্রদার়ে কদ্রাক্ষ মালার বড় গৌরব | অনেকে মস্তকে। কর্ণ, 

যুগলে, গল-দেশে, বাহু-দ্বর়ে ও প্রকোষ্টে কদ্রাক্ষ-মালা ব্যবস্থার করে | 
কেহ কেহ কত্রাক্ষের মুকুট প্রস্তুত করিয়া মস্তকে ধারণ কিয়া থাকে । 

( শৈ, স, ৭১ পৃষ্ঠ 1-গুরু |) 

সন্গা'ত্ীদের অনেক প্রকার গুক থকে | নামসন্যাস-শ্রহণের 

সময়ে যিনি শিষ্যকে মন্ত্রোপেদেশ দেন, তিনি মুল গুক। যিনি শিষোর 
এমপি পাপ ৫০০১০ শা সপপাাশীশীশশিল পন ১৭ পশন০3নপীগিল-০.  জপ” ০ সপ+ 

০ হ্রালি জীর্ঘযাতরী ছিউএন্ থ্সঙ্গ যদাররের নিিজাদাক। তংশে 

গঙ্গ' নদীর পূর্র্ব তটে মায়ুর নাষে একট নগরের বর্ন করিক্লাছেন। এ নগর 

হইতে আনতিদুরে গার নামে একটি দেব-মন্দির ছিল | ছরঘারের 

প্রান নাম গঙ্গাঘার | হরিদ্বার ও কনখলের মার্শ একটি ভম্ম নগরী 

অদ্যার্প, মায়াপুর বলিঙ প্রশিস্ধ আছে। তথা মাকাঁদেবী নাঁঘষে একটি 

দেখীর প্রতিমূর্তি আছে | লোকে বলে; ভদম্ুসরেই এ নগরের নাম.মা ক্স 

পুর হইয়াছে 1--09000500058 85৩996 5092702) ০? 15018) 0. . 

351.5৩5, 



, পরিশিষ্ট । ২৯৩ 

শিখাচ্ছেদন করেন, তাহার নাম শাখা-ক অর্থাৎ শিখাগুক | বিলি 
শিষোর শরীরে বিভূতি লেপন করেন, তাহার নাম বভত্-ওক | বিনি 
লেন্কুটি অর্থাৎ কেধ্পীন পরিধান করান, ভীহার নম লেক্গট-ক | 

ইচ্্া করিলে, এক ব্যক্তি লে্ট-গুক ৪ বভৃৎ-গুক উভয়ই হইতে পারেন | 
ষটকর্মের সময়ে যে ব্যক্তি আচার্য্য হম, তিনি আচাধ্য-গুক | সন্ন)- 
সীদের এইরূপ নাত প্রকার গুক হইয়া খাকে। 

( শৈ? সঃ ৭৪ পৃষ্ঠা |_ফুল।-) 
সন্গালীদিণের ব্যবহার্য করেকটি দ্রব্যর নাঙ্ষেতিক ন'ম ফুল। 

সমুদাঁয়ে সাড়ে তিন ফুল | গেকয়। বিভূতিঃ কমণগুলু এই তিনটি তিন 
কুল। আর খর্পর অর্ধ ফল। 

(শৈ, ন, ৭৫ পৃষ্ঠা ।-হিজলাজ, |) 
ছি লাজ তীর্থ বেলোচিন্তানের দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্থত| এ খণ্ডের 

নাম মেকুরান্ | উহা সমুদ্র-ভীর-বর্তী *। 

( শৈ, ম, 4৬ পচ্ঠ! |-যঠ ও আখাড়া |) 

মঠ ও আখাড়ায় প্রভেদ এই যে, মঠের উপর তদীয় মহস্তের সম্পূর্ণ 

ঈ হিন্দু জাতির অল্পৃশ্য মোসল্যাঁনূদিগের দেশে ছিন্দু-তীর্থ প্রতিষ্ঠিত 

শুনিয়') অনেকে এখন আশ্চর্য বোধ কর্রিতে পারেন | কিন্তু বহুকালাবধি 

পিন্ধু নদের পাস্চন ও উত্তরাংশে কিছুদুর পর্য-স্ত ছিন্দুদিগের অধিবধান ছিল | 

কান্দাহার দেশের নামটি সং ₹স্কৃত গ্রান্ধার শর্ষেরই অপভ্রংশ | অধিক পূর্বের 

কথ! দুরে থাকুক) ইদানীও এ অঞ্চলে বিস্তর হিন্দুর আবাস দৃষ্ট হইয়াংছ। 

কিছু কাল ছইল) বোখারায় নুনাধেক তিন শত হিন্দু এবং কাবুলেও ন্যুনাধিক 

ভিন শভ যর “ছন্দুর বাস ও তদতিরিজ অনেঞ্চ গুলি হিম্দু-এণিক্ দৃষ্ট হইয়া 

ছিল * | মোলল্মান্াদগের ভারতবর্ষাধিকারের অব্যবহিত পূর্বেও কাবুলে ছ্ন্ফ 

রাজার অধিকা [ছল | অল দীক্ূণী কর্তৃক লিখিত কাবুল- রাজা ধিপাতি স্যল-. 

পতিদে ব) সমস্তদেবঃ ভীমদে প্রশ্থত্তির অনেকানেক মুদ্রা [তেও সে বিষয়ে লাক্ষা 

৯ ০ম], ঠা 8৫ 838200 চা, 9£. 890৫2, ঘ্ব. চিট ঢু 

238 03 ৩2098.8. 18618 1000 910081 10 1001932৮ সাও, 
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২৯৪ তারতবর় উপালক-লগ্প্রদায়। 

আধিপতা থাকে ; আধখাড়ার ভাব সেরূপ নয়| জআনেক দশনামী 
সন্তরাদী একত্র মিলিত হইয়া আখাড়। গুস্তত করে ও তাহাতে ভাঙাদের 
সম্পুর্ণ কর্তৃত্ব ধাকে। আখাড়ার মহুস্ত তাহাদের মত'গ্রহণ ব্যাঁতিএেকে 
কিছুই করিতে পারেন ন1। 

পান করিতেছে *। বহু পূর্বক লাবধি এ প্রদেশে গ্ম্দিদিগের রাজনিংছালসন 
শ্রতিঠিত 'ছল| যদিও মধ্যে ভাঙ্গার ব্যতিক্রম ঘটে, খৃষ্টানদের তৃতীক্ত শতাব্দীতে 
তাছা পুনরার আবার লংন্ছার্পত হয় চীন-দেশীয় ভীগযাতী হিউব্ 

থ্সঙ্গ খষ্টান্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন 

কারবার সময়ে ছিন্দুকুশ পর্বত উত্তীর্ণ হইয়াই ক্ষতিয় রাজার রাজ্য ও নানাবিধ 
হিন্দু উদাসীন সম্প, দায় দৃষ্টি করেন ?( যোলল মান্-জাতীয ইতছাসত্তে'র! 
ুষ্পৃষ্ট বলিয়া শিষ্লাছেন, ছুষ্টা্ধের অষ্টম শতাঁকীতে কাবুল ও ভাঁছার সমীপক্ছ 

অনেক স্থানে হিন্দু নৃপতিগণের অব্বকার ছিল । পঞ্জানে নিঙ্কৃঠটে ও 
ঘকখানস্ছানে যে সমুদায় ভারতব্ধীয় যুদ্র। পাওর় গিয়াছে, তাছাঁতেই সেকথা 

অপ্রমাণ করিয়। দিয়াছে খা। এখনও শ্লেচ্ছ দেশ বলিম্বা পরিগশিত আনেক 

আনেক ক্ছানে হিন্দুদের দেবা আছে 81 রুশ, দেশের মধ্যে কাস্পীকর 
লাগর হইতে অনতিদুরে অদ্যাপি হিন্দু-দেবাঁলয় বিদামান রহিয়াছে | তাঁছাতে 

গ্পপতির প্রতির্ূপ এবং কতকগুলি অন্য অন্য গৃহ-দেবভার রোঁপাযমক় প্রত্মি্ত 
শাঁছে এবং হিন্দু পুঙ্গারী তথায় অবশ্ফিতি করিয়া পরিচারণা করে। প্রায় 
দেড় শত বতসর হইল; জোনস ছেমোরে নাঁষে এক ব্যক্তি কাম্পীয সাঁগয়ের 

ভীর-স্ফিত বাকু নামক ত্ছানে ৪০1 ৫০ জন গ্স্কি উদাসীন দৃষ্টি করেন ॥ | 

কখন কখন হিন্দু গৃহস্ছেও তীর্থ-দর্শনার্থ, বিশেষতঃ এলাগরের ভীরশ্ছি জ্বালা” 

মুখী মণ লন্দর্শন উদ্দেশে, এঁ অঞ্চলে গমনাগমন করে জান! গিয়াছে ৭ | 
এই সমস্ত কথার সহিত তুপন1 করির। দেখিলে, বেলোচিজ্ডানে হিম্দুদের দেবা, 
লয় থাকাতে কিছুই আশ্চর্য্য বোধহয় না| | 

». 1০07091০019 ০5৪] 48150090019) ৮০1, 2০ ০৮, 

177-7198, 
1 40908 00005 ৮ তু. হত 08৩, 609615008 0:00011- 

$ 0০018 70101786006) 1856, 0, 289 
থু 200 2100008) 0. 15900018085, 
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পরিশিক। ২৯৫ 

উন্লিখিত পৃষ্ঠায় যৃনা ও বড় আখাড়া হট তি ভি আখাড়। বলির 
লিখিত হইয়াছে। বিস্ত অনেকেরই মতে। & উভয়ই এক আখাড়ারই 
মাম। তাহ! হইলে সমুদায়ে ছরটি আখাড়া ছয়। অপর একটি 
আখাড়ার দাম অগন | এই সাতটি আখাড়াই প্রসিদ্ধ । কিন্তু দশনমী 
ভ।টদিগ্নের গ্রন্থে আট আখাড়ার প্রসঙ্গ দোখতে পাওয়া যার। 

হয লাল! অঘ ঘহধ সবীারা | 

ছ্মাত আাব্বাতা দয? নালা | 

অস্টম আখাড়ার নাম ভূতনাথ আখাড়া। কখড় লুখন্ত প্রভৃতি 

ইছার অন্তর্গভ। সন্পাসীদের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, সওয়। লক্ষ 
অর্থাৎ এক লক্ষ পটিশ সহত্র ভূত ইহাদের সঙ্গে অবস্থিতি করে। 

(শৈঃ স, ৭৯ পৃষ্ঠা ।_মড়ী।) 
দশনামী ভাটদের প্রস্থ হইতে মড়ীর বৃত্তান্ত যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, 

পাস্তা লিখিত হতেছে। 

গিরি জন্াসীব আটাশ মড়ী, তম্মধ্োে ছাব্বিশটির নাম পাওয়। 

গিয়াছে) পরমানন্দী, বোধলা, ও"কারী, যতি, কুমন্তানাথী, সহ মাথী, 
কররনাধী, রতমনাথী, নাগেজ্্রনাধী, বোধনাধী, বিশ্বস্তরনাধী, মান্নাথী। 
সাগরনাণী, ব্রপ্ষনাথী, মেঘন!খী, ভিক্ষণরীনাধী, জ্ঞাননাধী, বৈকুগ্ঠ 
নাথখী, শীতলনাধী, মক্ধেশমাথ টাটম্বরী, সাউলী সন্ধ্যানাথী, নীলা" 

বিলাসনাধী, হূর্ভাষানাথী, ছূর্মানাধী, অটলমাথী ও ব্রহ্ধাগুনাধী| ভার" 
তীর চারি মড়ী) বিশ্বনাথ ভারতী, হুসিংহ ভারতী, মন্মুকুন্দ ভারতী 
ও পদ্মনাধ ভারতী । বনের চারি মড়ী/ শঙ্গাবন নিংস্থাসনী, প্রভাত” 
বম শঙধারী। আতম্ বম ফরারী ও শ্যামনুন্দর বন। বৈকুষ্ঠপুরীর চারি 
মী; কেবল পুরী, মধুর! পুরী, অচিন্ত পুরী ও হ্ডন্ পুরী । কেশব পুরী 
যুল্ভানীর চারি মড়ী ৮ রামচন্্র পুরী, মাধৰ পুরী, সওয়া সহদেব পুরী 
ও ত্রিযুখত্রিয়। পুরী । গঞ্গাদণিয়ার চারি মড়ী). সমুস্্র দরিয়া. খস্তি 

: ছরিয়াত। লহর দরিয়াও ও কছর দরিয়াও। দশমাম তিলক পুর্ীত চার 
 মড়ীঃ ভগবান্ পুরী ভজনী, তরী নাগা, সব পু ভাণ্ডারী গু 
ছহযস্ত পুরী ঘোরা! 12 ০ | 



২৯৩, ভাঁরতবরধীয় উপাসক-সম্প্রদায় । 

আছে; যেমন রামচুল? জগর্বাথী চুল+) গন্গ। চন্ধী, পবন চক্সী। নিরঞ্জন 
 চৌকা? যযুনা কড়াই ইত্ভাদি। এ সমুদার বিভাগ এক একটি তেঞ্ী- 
য়ান্ ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়| দশনামীর মধ্যে পুরী, ভারতী প্রভৃতি 
অন্য অন্য নামধারী লন্্যাসীর সহিত মঠ ও মড়ীর ন্যার ইহার কোন 
সম্বন্ধ নাই | 

গিরি সন্গাসীদের পর্ষোলিখিত খদ্ধনাথধী মড়ীর ছুইটি বিভাগ 
আছে; গাদি ও খাল্না। খদ্ধনাথের প্রধান শিষা তুলসীনাথ তেজীয়ান্ 
ভইরা বে নন প্রাপ্ত হন, তাহার নাম গাঁদিও পর্বতনাথ নামে তাহার 
অন) একটি শিষা যে অংসনের অধিকারী হন, তাহার নাম খাল্ন1। এই 
নিিত্ত খদ্ধনাথী ঘভীর সঙ্ামীরা কেহব1 আপনাকে গাদির অন্তর্দত 
৪ কেহব। ধ/ল্নার অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দেয় | 

( শৈ? স। ৮৫ পৃষ্ঠ) 
বহুসর বমর দেখিতেছি, এ অঞ্চলে সন্গা'সীদের সমাগম উত্তরোত্র 

তণ্পই হইয়। আনিতেতছ। তাহাদের নংখ্যা ক্রমশঃ হাস হইডেছে। 

কি এদেশে মমাদরের ভ্রটি দেখা তাহাদের আনিতে প্ররত্ত হয় না, 
নিশ্চয় বলিতে পার যায় না| পাচ ছয় বৎসর পূর্কে ভোট বাগানের 
জমাতের বিষয় স্বচক্ষে দেখয়া যেরূপ বর্ণন করিয়াছি, এখন ভাহার 
অনেক খর্ধতা ইয়া খিরাছে। প্রতি বৎসরই পূর্ব বৎসর অপেক্ষা 
হাস দেখিতে পাই | পার্বন্তী লোকে বলে, এ মঠের হুরবস্থা তাহার 
একটি, প্রধান কারণ। ফলতঃ আমরা বাল্যকালে যেরূপ পরমার্থ-পরা- 
ফূপ জ্ঞানাপন্ন ব্রহ্ষচারী পরমহংস প্রভৃতির সমাগম মচরাচর দর্শন 

কারিতাম, এখন তাহা অতীব বিরল। 
( শৈঃ নঃ ৯২ পুষ্ঠা।_নাগাসৈন্য। ) 

অটল প্রভৃতি কয়েক অ'খ'ড়ার সন্ন্যানীরা রাজস্থানের রাঁজাদিগের 
নিকট বেতন গ্রহণ করিরা কর্ম করে; মচরাচর কুত্রাপি গমনাগমন 

করে না| কিন্তু মকলেই যে, একেবারে নিশ্চল তাও নয়) মধ্ো 
মধ্যে বাঙ্গাল! দেশেও তাহখদিগকে দেখিতে পা&য়। যায়। ৯২ পৃষ্ঠ 

মুক্দ্রিত হইবার কিছু পরেই অর্থাৎ ১৭৯৭ শকের ২৪এ কার্তকে যোধ- 
পুরস্থিত কয়েকজন অটল আধখাড়ার অন্্যানীর, সহিত আমার সাক্ষাৎ 
হয় ও কয় দিবস সহবাসও ঘটে |. ... 

উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিত হইরাছে, জয়পুরে মাথা- 'দৈনা বিদ্যষান আছে। 
কিন্তু তাহার। শৈবনাখী! নয়; দাহুপন্থী। এঁনগর-প্রবাদী গর জজ 
লোকের কথা-প্রসাণে এ অশ্ু দ্ধিটি ঘটিয়াছিল। : 



পরিশিউ। 

(শৈ,ম, ১০৩ পৃষ্ঠ | রুখড়, খড় ও গুদড়।) 
ফখড় ঢা স্থখড়েরা গুদড়কে আপনাদের অপেক্ষা প্রধান ৬. 

্বীকার করে। গুদড় নিকটে*না ধাবিমুলে তাহার! -ধর্পরে 
স্বালাইয়া ভিক্ষা করে; নতুবা খর্পরে দ্রব্য-বিশেষ রক্ষা! করিয়ণ সন! 
ও মস্তের নিকট অর্থ প্রার্থন। করিয়া ধাকে | এই তিন প্রকার বক্স 
ইচ্ছানুনারে আলেখিযাদের মত আলেখ্ জার্াইয়া ক ভিক্ষা করিতে 
যায়। ভূখড় ও কুকড় অতিবিরল| এ প্রদেশে তাহাদিগকে প্রি 
দেখিতে প্রাওয়া যায় না। ১০৩ পৃষ্ঠায় কুকড়দের বৃত্তির নিষক্স যে 
লিখিত হুইক্সাছে, তা আমি নিজ্বে প্রতাক্ষ দেখি নাই এবং পূর্ব বস 

অস্ত রূপে সে বিষয় যেব্ূপ অবগত হইক্লাছিলাম তাছাও লুনিষ্চিত 
প্রমাণ-সিধ বাধ হয় না। 
১০৩ ও ১০৪ পৃষ্ঠা যুক্রিভ ছইবা'র পর দশনামী ভাটদিখ্বের একখানি 
আসছে, দেখিলাম, ধূখড় নামে আঁর এক রূপ সন্ত্যাসি-দল বিদ্ামান আছে? 

হত বত যুক্বত আদ আম । 

হা সন্ত তত আর নিত্বাহ | 

৮ ১৮৮ ডি ধা. 
পথও কে ২ তৈ 



(২৯৮), 

পরিশিটাবশেষ |. 
এই পা পরিশিকীংশের অধিক ভাগ মুক্রিত ছইবার পর, অপন্ন 

ফতকগ্ডলি উপানক-সস্প্রদাঁয়ের বৃত্বান্ত সঙ্কলিত ছয়। সেগুলি পরি- 
শিফাবশেষ নাম দিয় পশ্চাঁৎ প্রকাশ করিতেছি। 

নিরপগ্ভুনী সাধু। 

এইরূপ প্রবাদ আছে বে, এই সপ্রদায-প্রবর্তৃক নিরনদ্দ ক্বাহী 
মিরঞন-ভজনা অর্থাৎ নিরাকার স্বরূপ ভখবানের উপারন। করিয়া- 

ভিলেন এই নিমিত্ত ইছাঁদের নাম নিরঞুনী হইয়ান্ে। কিন্ত ইছার।? 

রামানদ্দী বৈরাগীদের মত লাকার-উপাসক উদ্দাসীন হৈঁফব-বিশ্েষ । 
তাছাদের ন্যায় কৌপীন ধারণ, কণ্ঠী বা বন্থার, রক্তবর্ণ ভ্রী-যুক্ত তিলক” 
নেব ও অন্যান্য অলেকরূপ বৈষ্ণব-্ধর্ট্মোচিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
করিয়। থাকেন। মণড়গয়ার প্রদেশে ইনছাদের অনেকানেক আস্ছান 

ছর্থাৎ দেবালয় আছে । রা'মানদ্দী বৈষ্চবদের আস্থানের ন্যায় তাহাতে 
রাম-নীতার প্রতিমুত্তি। শালগ্রামশিল', গৌোমভীচক্র * প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত 
আছে এবং অহরহ ভোগ-রাগ ও বৈষ্ঃব-সেবা হইয়া খাকে। বিশেষ 
এই যে, ইছার। ব্রাহ্ষণ, ক্ষত্রর প্রভৃতি ভগ্র-জাতীয় গৃছস্বদের অর ভোজন 
'করেঈ'কিন্তু রামানন্দীদের মতে, সেটি একটি দৃষণীয় বাবহার | এই দিনত 
অন্যান্য সাধারণ ধর্মনিষ্ঠ বৈরাগী ইহাদের হস্তে ভোজন করে নাও 
ইহাদের সছিত পংক্কি-ভোজনেও ডপবিষ$ হয় না। 
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ইরা কফোপাসক। কট জোহি নামে এক বাকি এই অন্ত 
দায় প্রবর্তিত করেম। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পম্চাল্লিখিত উপাখ্যাৰটি 
প্রচলিত আছে। কুষছট্ বেতালের উপানক ছিলেন 1. ফেভাল 
সাছার প্রতি প্রন ইরা জিজঞানা করিলেন, তুমি: বর প্রার্থনা কর॥ 



পরিশিউবশেষ। . ২৯৯ 

বঁমি তোঙার মমোরধ পুর্ণ করিব | ক্ুফসট্ বলিলেন, আমার নার্ষ 
কষ, তদনুসীরে আমি কষ্রূপ প্রাপ্ত হই এই আমার প্রার্থনা | বেভাল 
ই কথা শ্রবণ গূর্ব্বক উনাকে একটি মুকুট প্রদান করিয়া বলিলেন” . 

যতক্ষণ তুমি এই মুকুট ধারণ করিবে, গ্তক্ষণ কুষের ন্যার দৃশ্টমান, 
হুইবে। কিন্তু বদি কোন ছুরভিসান্-সাধনার্থ ইছ? ব্যবহার কর তাছণ 
হইলে তোমার অধঃপতন ও বিনাশ-প্রাণ্ডি হইবে । কষ্ট বেতালের 
নিষেধ-বাক্য পালন ন! করিয়া! বিপরীতাচর্ণ আর্ত করিল। শরীক 
পুনরায় ভূমগুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন এই কথা প্রচারিত হকঈল এবং 
রিপু-পরতন্ত্র রুষ্ট গৃহে গৃছে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক খুবতী আীলোক- 
দিশকে কুপথগামী করিয়া আপনার অসত্প্রত্তি চরিতার্থ করিতে 
লাগিল। এই ব্যাপারটি "ক্রমশঃ দেবশিরির রাজমন্ত্রীর কর্ণ-গোচর 

ছইল। তিনি সমস্ত 3 কথা জানিতে পারিলেন এবং কুফশ্তটের মিকষ্ট 
লোক প্রেরণ পূর্বক প্রলোভন বাক্যদ্বারা তাহাকে লুদ্ধ করাইয়া 

কৌশল ক্রমে ছ্মিজ ঘুছে আনয়ন করিলেন প্রবং আপনার অনুচর- 
বিশেষ দ্বারা ভাঙার মুকুট উদ্বেচন করিয়া লইলেন। লইবা-মাত্র 

ক্কফত্তটের কফ-রূপ তিরোছিভ হইয়া নিষ্তী রূপ প্রকাশ পাহ্ছল। মন্ত্র 
তৎক্ষণাৎ তাঙ্ছাকে ও তদীয় শিষ্যপণকে কারাকদ্ধ করিলেন, এবধ' 
অপমান-চিনী ম্ব্ূপ মন্তক মুগডুন ও ক্লকবর্ণ বস্ত্র পরিধান করাইয়া? 
পরিশেষে নির্বাসিভ করিয়া দিলেন । মান্ভাবেরা একথা অন্বীকার 
সার এবং বলে, আমরা বলরামের সপ্পরদ্দায়ী লোক" বলরায কুবর্ণ 
বস্ত্র পরিধান করিতেন এই নিমিত্ত আমর) উগ্ণ ব্যবস্থার করি; -উঞ্ 
কলঙ্কের চিন্নু নয় ইহাদের মধ্যে গৃষ্স্থ উদামীন হা হকার, মোম 
ছে), খ্হ্স্থেরা মন্তক মুগডন করেনা) 7 টু 

যে নমর রামচন্্র দি রাজ ছিলে, লে সহ অর্থাৎ 
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ভূমিতে বা! বৃক্ষ-তলে গ্রাম্য দেবতা! বলিয়া বিখ্যাত যে সমজ্ত সিশ্দুর-লিও 
প্রস্তর ও কাষ্ঠখণ্ড প্রতিষ্ঠিত থাকে, মে সমুদায়কে যার পর নই স্বণা করে। 
মার্থশীর্ব অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ইহাদের পুণ্য মাস এবং রুষ্$জন্বাউমী ও 
গৌকলাষ্টমীতে ইছাদিগের ভ্ৎনব হয়। ভখাবদূমীতা, লিমনিধি, 
ীলামৃতসিন্ধু এই্ট তিন খানি সংস্কৃত পুস্তক এবং বাললীলা, গ্োপী- 
বিলাস, কন্সিসীম্থয়গ্বর প্রভৃতি পুস্তক ইছাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ 
ইছণর। বলে, চক্ষু, কর্ণ নালিকা কন্ধ করিয়া সাধন! করিলে এককূপ 
জ্যোতিঃ পদার্থ দৃষ হয়। অনেকে তাছার মহিমা দর্পন করিয়া 
শ্লোকাবলি রচন!* করিয়াছেন। 

ইছার1 অপনাদের ধর্-কর্ম গোপন রাখে; স্বসপ্তরদাী ভিন্ন অন্য 
কাহার নিকট ব্যক্ত করে না। ইহাদের সাপ্প্রদায়িফ গ্রন্থ সমুদায় এক- 
ব্রপ অপরিচিত অক্ষরে লিখিত; ভাহাও অন্য কাছাকেও শিক্ষ? 

দেয় না| সকলে একত্র ভোজন করে। একবারে সমুদায় অন্ধ ব্জীন 

পরিবেশিত হয় এবং ভোজনারন্তে সকলে উচ্ৈঃম্বরে কফমাম উচ্চ" 
বণ করিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হুউয়া থাকে। 

ইছারা অতিযাত্র অহিতসা-পরায়ণ | এমন কি, পীবািসত বস্ত্র 
পুত না করিয়। জলগ্রহণ করে না! সেই বস্ত্রে বদি কীট পতজ পড়ে, 

সে সযুদায়ের প্রাণরক্ষা-উদ্দেশে ভাহাদিখীকে আোতোক্কলে ভাদাইর। 
দের়| হিন্দুদমাঁজে দপহন-পর্ববাছে ছাগ, মেষ, মহিষার্দি: বা লিদান ছয়টি 
সেই১সমুদার দর্শন ও ভাহ্ণদের চীৎকার-ধনি শ্রবণ আশঙ্কায় ইছারা 
ভ্ই তিন দিবম গৃহত্যাগ পূর্বক জঙ্গলে গিয়া বাস করে।. 

ইহার1 এক ছন্তে এক রূপ ঝুলি ও অপর ছন্তে এক গাছি বডি লইয়া 
ভিক্ষা করিতে যায়। ইছাদের হুন্তে না দিলে, কোন অব্য গ্রাছণ করে মা) 
এমন দ্র কোন ব্বক্ষ হইতে ফল লইতে বরিলেত পে হস্তে গান! ৃ 

কাহারও মৃত্য হইলে, চারা শব দাছ করে না) পশাব- ্্ি রি ঠা তে 
কিছু অন্তরে মৃত্তিকার মো সমাহিত করে, করিবার লয়ে মৃত-দেছের 

| চুর্দিকে লবণ টি করিরাদের়। 7; 7. 
ডগ _'কিশোরী-ভজমী |. 1 

উড. ৃঙ্গাবনে খেরপ মধুর লীলা প্রকী শি. ভাছার জা: ৰ 

করিয়া ১৮ করা এই ০ রাহ উঠে বিক্রমপুয় রর তক রে লিজার 
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বদ্ধা্ড ঢুই প্রকার ; বৃহত এ ্ষুত্রা চত্রা, যার গ্রহণ বত বশ 1 
আর পঞ্চভূত-নির্ধিত মানব*শরীর 'কদ্ তরন্ধাড। এই শরীরেই পৃথিব্যা্ি, 
পঞ্চভৃত এবং সন্তু, রজঃ, তমঃ এই ভিন গুণ বর্তমান রহিয়াছে । ছতএৰ. 

পরমার্থ-ঘাধন ও তীর্থ অমণ-উদ্দেশে অনাত্র গমনের গ্রয়োজন নাই | খই 
শরীর মধ্যেই গোলোক, বৈকুষ্ঠ) রন্দাৰন প্রভৃতি বর্তমান রহিয়াছে । 

. তদমুসারে। পুকষেরা! আপনাকে গ্লোলোক ও বৈকুঠ-ৰানী জীরুফ ও স্ত্রী- 
লোকেরা আপনাকে শ্রীরাধিকা বলিয়া বিশ্বাস করে | কিন্ত আস্ত" 
শক্তিময়ী রাধা” এই প্রমাণানুসারে) পুকষের! প্রক্কিতির ভজন করে 4 
কফ-প্রকতির নাম কিশোরী এই নিমিত্ত ইছাদের উপাসন!কে কিশোরী- 
ভজন বলে। 

- *দিম গেল মম? থসে ফেন অকারণ, কর কিশোরীনতঙন | অনায়াসে 
ৃ তি ছবে, পাবে ছরিদরশন ।% 

আন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় ঈছাদেরও গুককরণ আছে। তিনিই 

সর্ব, -প্রধান। সম্প্রদায়-তুক্ত ছইতে ইচ্ছা ছইলে? তাহা রই নি কট দীক্ষিত 

ছঙঈতে ছয়। দীক্ষিত হইলেছ্, যুখীলরূপ হইতে হয়| অর্থাৎ পুক্ৰ 
শিষ্োর একটি ৮ এবং স্ত্রীলোক শিষার একটি পুকষ গ্রেহণ কর! 
আবশ্যক। কই তাছ। মংঘটন করায় দেন তং রুফেুংং রাধা গু 
অঙ্ক কাকাতবং রাধা এই ছুইটি' ইচ্গদের দার মন্ত্র ।. ইহারা হী অন্ত 
দীক্ষিত ও প্রণয়-স্থৃতে বদ্ধ হয়া যুলরূপে অবস্থিতি করে |: 
ইছাদের উপাসনার সভার মামু মেলা । দিন-বিশেষে দিশাবোথে' 
অণি মংগোপনে ইচ্ছার অনুষ্ঠাম হইয়া খাকে। এটি একটি চক্রন্থরূপ | 
এই মেঙ্গায় একটি আ্রীলোক কিশোরী হয়। সেটি প্রারই গুধ-প্রণজিনী 
চি দিনা লাই। মে তাঙ্ছাকে সী বার! সি করিরা 
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. ইছারা গৃহস্থ; ত্র পুজা লইয়া সংসারখর্্ম পাঁলম, কয়ে | 
উদ্লিখিত নমাজ-গুহে এক একটি মহুস্ত খাকে; শুনিয়াছি, সেই মহত্ত 
ইচ্ছাতুসারে, কোন শিষ্যের ভার্ধযার সহিত সহবাঁন করে এবং তদ্দার! 
যে বীজ নির্থত হয়, তাহ জ্যোৎম্বরূপ জ্ঞান করিয়! বেদীর উপর 
রী পূর্বক মদত মাংসাদি উপকরণ দ্বারা তাহার অর্চন1 করিয়! 
থাকে । ইহারা 'হিঙ্কলাজেশ্বরীর নিদর্শন স্বরূপ গল-দেশে ঠুম্রা ধারণ 
করে ও আলেখিয়! সন্নযানীদের মত ক্ধ আলেখ. শব্দ উচ্চীরণ পূর্বক 

ভিক্ষা করে | অন্য অন্য হিন্দু অপ্রদায়ীরা শরীরের চক্ষু, কর্ণ, 
মাসিকাদি নয়টি দ্বার স্বীকীর করে) ইহারা তদতিরিক্ত অপর 
একটি দশম দ্বার অঙ্গীকার করিয়া থাকে | এই নিমিত্ত ইহাদের 
নাম দশামার্ী অর্থাৎ দশমমার্াঁ। ইহারা বলে, শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা 
যে সোইহৎ শব্দ উৎপন্ন হয়? এ দশম দ্বার দ্বারাই তাছা। নির্গত 
হহয়ীখাকে|। 

জোঁগ্রিধখ ও শাঙ্বী। 

এই উভয়ই ভবানীর উপাসক 1 নবরাত্রে ও তাহ্ছার পর দিবসে 
 বোম্বাই-প্রদেশীর় বাদ্বল-জাতীয় বিবাহিত জ্্ীলোকের! এ দেবডার 
নামে দ্বারে দ্বরে ভিক্ষা করিয় বেড়ায় । তাহাদের দক্ষিণ বাঁভৃতে 

একটি শূন্য-শর্ভ অলারু-পাত্র লম্িত থাকে। তাহারা প্রতি দিনই 
তুল ভিক্ষা পায় এবং নবরাত্রেপ্ন কোন দিবসে প্রতোক গৃহের গৃহিণী 
ব] অন্য কোন' বয়োজ্োষ্ঠী৷ স্ত্রীলোক এ অলাবু পাত্রের পুজা দেয় 
তাহারা একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাননের উপর এ শুন্য পাত্র সংস্থা" 
পন পূর্বক তাহার চতুষ্দিকে তগুল, হিরা ও রক্তবর্ণ চূর্ণ দ্রবা- 
বিশেষ দ্বার] রেখা করে। তাহার উপর চুমকি লাগাইয়া, দেয় এবং 
তাহা! তগু,লে পূর্ণ করিয়া দীপ দ্বার] আরতি করে। জোগ্রিরা নিজ 

হস্তে হুরিক্রা লেপন করে এবৎ জ্রদেশে রঞ্তবর্ণ চূর্ণ বস্ত-বিশেষ 
ও চাকৃচকাময় অনয ধাতু-প্রব্-বিশেষ লনুগাইয়া দেয়) উল্লিখিত গহিণীর। 
জোঘি এবং এ ফলের সম্ভুখে আরতি করিয়া থাকে । শান্ধীর! শক 
লইয়া ভিক্ষা করে। এই নিমিতই তাহাদের নাম শান্খী। তাহারা, 
গৃহাস্থের নিকট তণ্ডল ও তৈল ভিক্ষা গ্রহণ জয় এবং পধরামি, 
পূর্বক তাঙ্াদিমকে নাশীরবাদ করিয়া যায় রা 0 

.* » ইহা মাদার । :৯৪ পৃষ্। রঙ পরিশি। ২৪৯ নু রং 
দিলি এট যোগিণী শব্ষের 'অপভ্রহশ যোধ, হয়।: 
$ 5 এটা মগ 188, ৪ 7 
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. |  নরেশগন্থী র। ৃ 

বর্দধামান জেলার অন্তর্থত জামূদো গ্রামের অধিবাক্লী নরেশচন্্র ভষ্টা- 

ার্ধয এই পক্থী প্রবস্তিত করেন এই নিমিত্ত তাহার মতাবলীরা নরেশপন্থী 
বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শুনা নিয়াছে, হানীধিক ৭০ সত্তর বদর ঃ 

হইল, তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম হলধর ভট্টাচার্য ॥ 

তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে পান্তিতা ও সঙ্গীভ-বিষ্তায় নিপুণতা। প্রমুক্ত বর্ধমানের 

রাজার সভামদ হন তদীয় পুজ্র নরেশচন্্র পিতার নিকট সংস্কৃত 
ও বাঙ্গল! শিক্ষা করেন এবং অপ্প বয়সেই ধর্ম বিষয়ে অনুরদ্ত ছন॥ .. 
কতকগুলি শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত ট্াঙ্থার বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে 

কিন্তু পরে স্তীমস্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়। বৈধ ধর্মে তাহার অনুরাগ 
সঞ্চার হয়। তিনি কিছু কাল প্রবল উৎসাহ সহকারে ধর্ম বিষয়ের 
আন্দোলন করেন এবং অনেকানেক প্রসিদ্ধ বৈঞব ও তাস্ত্িক পন্ডিতের 

সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে প্রবৃত্ত খাকেন। অবশেষ এইরূপ স্থির করেন 
যে, জগৎ, ব্রদ্ষয়$ প্রত্যেক জীবেরই আত্তুতে কিয়ৎ পরি”. 
মাণে ব্রন্ের শক্তি বিদ্যমান আছে ; মানুষে ব্রঙ্গের শক্তিতে শক্তিমান 

হলে অচিরাৎ পরুত্রক্ধ লাভ করিতে পারে ; মনুষ্য ব্রদ্ষের প্রতিরপ 

জ্বরপ এই নিথিতত ব্রক্ষ-বলে বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে গুক স্বীকার করিয়া! ভাঙার 

উপদেশানুযায়ী কার্ধয করিলে জীব মুক্তি-পদ প্রাপ্ত হয়| যে মময়ে 
তিনি এই সমস্ত মত অবধারণ করেন। সেই সময়েই মা 

ভারতের নিপ্ন'লিখিত শ্লোকটি পাঠ করির! জাতি-ভেদ প্রধায় আস্শুন্য 

হছন| টড এত দে 2 

7 আ হিইমীওজি ঘধ্াঁপ হচ্জ' দাস্কাদিই জলহ। 

7 
. মৌক্ষধর্প। ১৮৮ অধ্যার। ১০ক্লোক| 



৬০৬ তাঁরতব্ধাঁয় উপাসক-সম্্রদায় / 

এই ব্রহ্ষময় সমণ্া জগতে বর্ণের বিশ্লেধ নাই। ব্রক্ষ কর্তৃক পর্ব. 
স্যউ মনুযাশণ নিজবনিজ কর্ম্মানুনীরে নানা বর্ণে বিভক্ত হুইয়। যায়। 

পরে তিনি নিজেই আপনাকে মানব-গুক বলিয়া প্রচার করেন 
এবং জামৃদে। গ্রামে আপনার পিতৃব/ অতুলক্ুঞ্ঃ ভট্ট'চার্ষ্যের বৈঠকখানা- 
বাটীতে দেবভা-বিশেষের প্রতিমৃত্তি স্থাপিত করিয়া রাখেন | প্রতিদিন 
প্রাতে ও সায়া তথায় সংকীর্তন হইত | সেই সংকীর্তনের অন্তর্থত 
জাতি-ভেদ- বিদবে ধী একটি গীত পশ্চাৎ উদ্ধৃত হুইভেছে। 

“জেতের গ্নোরব কোথায় রবে, যখন এসব ফেলে যেতে হবে। 

বামন, কাঁয়েত, কামার, কলগু ভিম্ন ভিন্ন ভাবছ সবে। এ নব যুডুবে 

সে দিন, তোমায় যে দিন, রাঁজাধিরাজ তলব দিবে। 

গোঁড়েছে এক কারিকরে, শ্ত্রীআর পুকষ ভঙ্গীভাবে ; তাদের 

চাঁল চলনে সবাই চিনে, ঢাঁকিলে না ঢাকা রবে।, 
এ সমর অক্্রী তাহার মত-প্রণালী প্রচারিভ হুঈতে লাখিল। 

কবি নরেশচন্দ্র আপনার শিষাদিগকে নরেশপন্থী বলিয়া আহ্বান 
করিতেন, এই নিমিত্ত তাহার সন্প্রদায়ীর। এ নামেই বিখ্যাত হইয়াছে । 

নরেশপন্থীদের নিষেধবিধি | 

প্রথম | জামদো-নিবামী কবি নরেশ5ন্দ্র ভট্টাচার্য মহ্থাশয়কে 
দেবানুগৃহীত ও মনুষ্য-গুক বলিয়। বিশ্বাস না করিলে, নরেশপন্থীদিগ্নের 
ও ৪ তীর অধস্তন পুকষ-পরম্পরার মুক্তি হইবে না | 
: দ্বিতীয় | বিবাঞ্ছের সভায় নরেশচন্দ্র প্রভুর নামে বরমাল্য অর্পণ 

কামিতে হয় এবং বিবাহ, শ্রান্ধ ও অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নরেশচজ্্রকে 
প্রধান নৈবেদ্য নিবেদন করিয়। দিতে হছয়। 

তৃতীর। অপ্তান্থে ছুইবাঁর, অন্ততঃ একবারও সায়াছে প্রকাঁশা- 

ভাবে ভার গুণ-কীর্তন করিতে হয়| 
চতুর্থ । নরেশপন্থীর1 মদ্য-পান ও ছার্থ-মাংস ভোজন করিতে 

পারিবে, কিন্তু বর্ণবিচার শ্বীকার করিবে না) কেবল মোসল্গান্, 
মুচী, ছাড়ী, মুদ্দফরাঁদ এবং মেখরের! পংকি-তোজনে উপবিষ হইতে 
পারিবে না| | 

পঞ্চম | শক্ত ও শৈব-সপ্প্রদায়ীরা পরজ্পর বিরোধ পরিত্যাগ 
করিয়! ভিন্ন ভাব অবলদ্বন না করিলে, নরেশপন্থী হইতে পারিবে না|. 

. বষ্ঠ। সামাজিক উপাসনার সময়ে জীলোকে অবঞঠন অর্থাৎ; 
ঘোমটা ব্যবহার করিতে পারিবে না রি ৮ 



. পরিশিষবশেষ। ০০৭ 

উপাসনার নিয়ম । 

ইহার] অনেকে একত্র মিলিত হইয়া! উপাঁসন1 করে| ইছাঁদের উপা- 
সনা-গৃছের নাম সম'জ | অমাবম্যার দিবসে উপালনা কর] বিধেয় নয় | 
্র্ভবতী স্ত্রীলোকের এরূপ উপাসনা-স্থলে উপস্থিত থাকা বিহিত নয় | 

শাঁমনার সমক় বিধবা স্্রীলৌকেরও ললাটে সিন্দুর দিবার নিষেধ নাই |. 
উপাসনার সময় সকলে নিশ্ব- -স্থলে একত্র উপবিষ্ট হয়; কেবল 
রেশচক্দ্র প্রভুর উদ্দেশে লোহ্িত- বমনারত শ্বতন্ত্র একখানি উচ্চ 

বারী শৃন্য থাকে । তাছ!রই পার্খ-স্থিত মৃত্তকা-নির্মমিত উন্নত আসনে 

গাই অর্থাৎ আচার্য্য মহাশয় উপবেশন করেন। সকলে একত্র মিলিত 
হইয়। নরেশ প্রভুর গুণ থান করিলে পরঃ উক্ত গীই মছাশর ধর্মোপদেশ 
প্রদান করেন। ডপাসনা-কার্ধ্য সমাগ্ড' হছলে সকলে একত্রে ভোজন 

করে এবং দেই সময়ে স্ত্রীলোকের নিকট হুইতে মানিক অন্ততঃ /১০ 
দেড় আনা ও পুকষের নিকট মাসিক অন্ততঃ ০০ ছুই আনা হিলাৰে 
চদা গ্রহণ করা হুইয়া থাকে। পূর্বেই লিখিত হুহ্য়াছে, ইহাদের 

মধ্যে জাতি-ভেদ নাই) ইহার] বলে, 

“একে সবক সবে এক । 

চেয়ে নরেশ প্রভু দেখ ॥% 

ব্রাঙ্ষণের যজ্জোপবীত পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই? কিন্তু 
সন্ধ্যা আহিকের সময়ে নরেশ প্রভুর নাম গ্রহণ না করিলে, পুর্ব উপবীত 
পরিত্যাগ করিয়া হঙন ভপবীত ধারণ করিতে হয়। ডপাসনার লমক়ে 
সকলে একবার বাম বাহু ও একবার দক্ষিণ বান উত্তোলন করে এবং 
মধ্যে মধো শিরোদেশও সঞ্চালন করিয়া থাকে। কেহ কেহ নরেশ 
প্রভুর উদ্দেশে টাকা, পয়সা, তগুল। ফল; মূল প্রভৃতি প্রদান করে |. 
ইছাদের আধ্ড়ার দুই মাস্বাস্তে এক একবার ভোজ হয়। জামৃদে। গ্রামে 

জদ্যাপি বৈশাখ মাসে নরেশচক্ঞের ্মরণার্থ ঝাপান- হইয়া খাকে।, 

নরেশপন্থীরা,ব;এ- -বিবাছের বিরোধী). কিন্তু বিধবা- বিৰাছের দিত 
বিন নর 1 ইহারা ৮৯০২৭ অন্য কোনরূপ উপ্যাসক-সপ্পরদায়ের 



৩০৮ ভাঁরতব্ধীয় উপাঁসক-সম্প্রদাঁয়। 

খণ্ডের বছু সংখ্যক লোক তার মভ অবন্গঘ্বন করে ও স্থানে স্বানে 
উপাসনা-মমাজ প্রতিষঠিত হইয়া কিছু কালের মধ্যে ভার যতামুযারী ধর্ম 
অন্প্রদায় পরিব্যাপ্ত ছইয়। পড়ে । বর্ধমান জেলার অন্তর্গত হুরিচরণবাটী, 
শুড়ে ও রশুইখণ। হুগলি জেলার অন্তর্থত কল্যাণপুর ও কালীপুর এবং 
কলিকাভার অন্তর্গত বাশীবাজীর-সপ্িহিত লালবাথানে ইহাদের এক 
একটি সমাজ আছে | দ্বাবিংশতি বহুনর হুইল, উক্ত ছরিচরণবাটার 
সমাজ নবীনদাস বৈরাগী নামক একটি নরেশপন্থী কর্তৃক সংস্থাপিত 
হয়। প্রতি মঙ্গলবারে তথায় উপাসনা হইয়া খাকে। সেই 
স্থানে সপ্তাছে সগ্ডাছে এত লোকের মমাগম হয় যে, ইহাকে অপর 
একটি তারকেশ্বর বলিলেও বল! যায়। ইহার আচার্য্য নবীনদাস বৈরাশী 
এবং বাদাযকর অধরলাল বৈরাশী। প্রায় ৫|৬ ক্রোশ হইতে তথাক়্ 
নিয়ত লোক আলিয়া! এ নবীনদান আচার্ষের পৃজ। দেয় | 

কয়েক বৎসর পুর্বে সেই সমাজে ভয়ানক স্বণিত ব্যাপার সমুহ সম্পা- 
দিত হইত | তাহা। নিৰারণ করিবার উদ্দেশে বর্ধমানের তদানীস্তন 
মাজিষ্ট্রেট মেট্কাঁফ্ সাহেব বিজ্তর যত করেন, কিন্তু কৃভকার্ধয হইতে 

পারেন নাই। যাই হউক) এক্ষণে অনেক পরিমাণে সে সকল ব্যাপার 
রহিত হইয়া! শয়াছে |! এই সমাজের নরেশপস্থীর! নিরামিষ-ভোজী | 

বহুকালাৰধি শৈব-বৈধবের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ প্রসিদ্ধ আছে। 
নরেশচন্দ্র কৌশল ও উপদেশ প্রদান দ্বার এ প্রদেশীয় অনেকগুলি 
শান্ত, শৈব ও বৈষবের বিরোধ ভঙ্জন করিয়া দেন | তিনি এই উপদেশ 
দেন ষেঃ যিনি শ্যামা, তিনিই রাধা; ভেদজ্ঞান কর! অনর্থের মুল 
তাহারা ভীহার দল-ভূক্ত হইল ও ভদবধি আপনাদিগকে নরেশপন্থী 
বলিয়া পরিচয় দিতে আরন্ত করিল। এমন কি, বৈষবেও শৈব শাক্তের 
সাঁছত একত্র উপবেশন পুর্ধক অন্ান বদনে ও অকুতোভঙ্কে মৎম্য মাংন 
ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল | 

নরেশপন্থীর) উপাসনার লয় যেরূপ গান করিয়া থাকে, পশ্চাৎ 
উদাহরণ ম্বরূপ তাচ্ছার ছুই তিনটি লিখিত হইতেছে । খান লি 
ভাব অনেকাংশে নেড়া, বাউল গত কর্তাতজাদের খাদের অর 

উপাসনা ঙগীত। ।. | 

প্র্থুদীনে দেহ পদ-ছায়া। আছে তে রত পু শর রা 
ভবের ভাবে মেতে আছি, ব ল্বো কি ভবের মায়া 1. 
নহিলে প্রড় ভেরিয়ে যেত, লাগিয়ে লগ! লাখের ক নে 11 ॥ 



 পরিশিষ্টাবশেষ । ৩০৯ 

ায়ান্ের গীত 
স্ববের দেখে ছোলাঁম্ ভেকা, আরধায় না কে। একুল রাধা ॥ 

মরি, দুঃখের কথা! বল্্বো৷ কি, হাঁরিয়ে গেলে পাই না খি, দেখে 

শুনে ছোলাঁহ্ বোকা । | 

ভগ্ন ঘরে প্রাচীর পড়ে, শিরে জল রোখা চোখা ; তু দেখে | 

বুড়ো কাদে, চেঁচিয়ে উঠে কচি খোকা । | 
কুশো। বলে, চোঁর পাঁলালে, প্রাণটি করে ধোকা ধোঁকা; নাই 

কো! নরেশ বিনে, এ বিপিনেঃ বিষেতে আর মধু মাখা । 

তৃতীয় গীত। 
চেয়ে দেখ সড়কৃ পাঁনে। ফুটেছে সৌঁণার কমল, ডাঁদ চেয়েসে 

নিরমল, মলাঁতে তার কর্ষে কি, আপনি আঁলোৌক এ বিমানে & 

... নরের গুক নরেশ এসে, ভু-সার জাম্দোয় বোঁসে, ঘাসিয়ে স্ব 
আপন দাসে, যজিয়ে গেছেন কাগাল জনে । 

পাঙ্গ,ল। 
বোম্বাই প্রদেশে. একরপ প্রাত-তিক্ুক আছে, তাহাদের নাম 

পাচ্ছুদ। ভাছার! প্রভুষে দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া ভবনী, মহাদেব, 
খণপতি পুভূতি নান গ্রাম্য দেবভার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা! করে 
এবং একটি পয়স! পাইলেই থৃছস্থদিগীকে বিশেষতঃ তদীয় মৃত পুর্ব- 
পুকষকে, আমীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করে । তাহার! কখন কখন পথের 
নিকটস্থ বৃক্ষোপারি আরোহণ পুর্ব্বক ফ্লেবভা-বিশেষের নাম সংবীরকন 
করিয়া পধিকদিগের রে উৈন্বরে ভিক্ষ! করে। ১ ১৫২ দি 

 কেউডদাদ। ।. 



৩৭ ॥রতবর্ধীয় উপাপক-সম্প্রদায় ॥ 

কৌশলক্রমে পলায়ন পুর্বক আপনাকে কেউড়দাঁস বলিয়া পরিচয় 
দেল| প্রথমে বর্ধমান জেলার দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্গভ উচানল গ্রামে 
ও পরে স্থযোগ ক্রমে নান! স্থ'নে অবশ্থিতি করিয়া জ্বনাম-প্রসিপ্ধ 
সন্প্রদার-মত প্রচার করেন। শুনা গিয়াছে হানাধিক বিংশতি বৎসর+ 
হুইল, এই সম্প্রদায় স্মস্পষ্ট প্রচলিত হইয়াছে; ইতি মধ্যে বর্ধমান 
জেলার দক্ষিণ খণ্ড ও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নানা স্থানের অধিবাসী 
অনেক লোক এই মত অবলম্বন করিয়াছে! ইহারা আপনাদিগকে 
একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপানক বলিয়া পরিচয় দেয় এবং সপ্প্রদায়- 
গুক. কেউড়দাসের প্রতি অতিমাত্র ভক্তি শঙ্ধা প্রকাশ করিয়া! থাকে। 
তদ্ভিম্ম অপর কোন দেবতাকে গ্রাহ্য করে না এবং স্বসম্প্রদায় মধ বর্ণ: 
বিচাঁরও স্বকার করে না। ইহারা কেউড়দাসকে পুরাণ-প্রসিদ্ধ চত্দ্র- 
বংশোস্ভব বলিয়া স্বসপ্রদায়ের খ্যাতি ও শৌরৰ প্রকাশ করে। 

ফকির-সন্গ্রুদায়। 

কিছু দিন হইল, গৌরাড়ি কষ্নগীর অঞ্চলে ফকির নামে একটি 
সক-সপ্গ্রদায় প্রবন্তিত হুইয়াছে। ইহার মধ্যে হিচ্দু মোনল্মান্ উভর 
জাতীর লোকই আছে! অধিকাংশই যোসল্মান্ ; ছিন্ুর ভাগ অভি 
অল্প | হিন্দু ফকিরের সকলেই থৃহী) মোসল্যান্দিগেরও মধ্যে 
উদ্দামীনের ভাগ অতি অল্প। 

ইহার ঘোষপাড়ার মতের অনুরূপ মতাঁবলম্বী। ধাছার নিকট এই 
সন্্রদায়ের স্বাদ প্রাপ্ত ছঈ) তিনি * বলেন। বোধ ছয় ইছার1 1 ছদ্ববেশী 
কর্তাভজা ; সঙ্াতীয় লোকের মনোরঞ্ীনার্থে ফকিরের বেশ ধারণ 
করিয়াছে । ইছার1 পীর পয়্রাম্বর.কিছু মালে না | নয়নে দেখিনি যাঁরে, 
বিরূপে সাধিব তারে' এই কথা কথার কথায় বঙ্গে। ইহাদের আরও 

একটি নাম্প্রদায়িক সতর্কভার কথ! আছে । “আপন ধর্ম কথ! ন! কছিবে 
যথাতধা, আপনারে হবে সাবধান ॥ ইছাদের তিনটি মীতের প্রথমাং- 

শের কয়েকটি চরণ পন্চৎ লিখিত হুইল | | 

১। আগে সত্য ধর্ম ঘাজন কর আমার মন& ওরে সত্য মানু 
দেখবি যদ্দিঃ সত্য বল মনৃ. নিরবধি, ত্যজ্য কর অনত্যব দী, তবে 

যিল্্বে প্রেম-রতন | দিনে? দিনে নি দিন হাল « এলো কাল ) 

* আমার রায় আয. রদ কপার বা | 

1 অর্থাৎ এই দায়ী মোবস্মানূ-জানীয় লোক, ি 



পরিশিক্টাীবশেষ। হত 

দিন তোঁরে হবে যেতে, বল্ দেখি কে যাবে সাতে, তখন ঘটবে রে 
বিষম জঞ্জাল। তখন জানতে পার্বি তোর কর্্-ফল। ও তোর 
কোৰ্ দিন দেহ যাঁবে পড়ে, তীর্থ-যাত্রা সকল হেড়ে, ঠিক দিয়ে | 
থাক বসে পিড়ে, মিথ্যা তোর তীর্থ ভ্রমণ | | 

২। কর গুক-তত্ব সার, ওরে মন আমার, গু বিনে পারে যেতে | 
পারবে না| ভাবিয়ে অন্তরে, খাঁট গুক-দ্বারে, লয়ে যাবে পাঁরে, 
ফেলে যাঁবে না। যদি এসেছ এ পারে, যেতে হবে পারে, ভাঁব মন 
তারে, যদি যাবে পারে। সুমতি হই, গুঁককে লইয়া, আঁন্মিত 
হয়ে থাক রদনা। গুক-বাকা এক্য কর, সাধু শাস্ত্র ধর, তবে যাঁবে 

পার, ভাব কি অপার, গুক-মুখপন্ম-বাকা, হৃদয়েতে কর এক্য, ভুক্ষম 
ভাঁবে শান্ত হয়ে থাক না। ্ 

৩। মানুষ এই সত্য মানুষ মানুষ বই আর কিছু নাইরে মানুষ । 
মনের মন মনস্থ প্রাপ্তি বস্ত পাওয়া ষায় এই মানুষের ঠাই। অনেক 
চিন্তনের সে ধন, তারে কর সু যতন, তবেসে মিলিবে : রতন, 

ওহে সাধু ভাই। 

কপার । 
কিছু দিন হুইল, লক্বাদপত্রে কুভূপাতিয়া নামে একটি অভিনব সপ্র- 

দায়ের বিবরণ প্রাকাশিড হয়! তাহার! নিরাকারবাদী দেবদেবীর 
 উপাননার অহ্যন্ত বিদ্বেধী। গত বৎসর তাছাদের মধ্যে কতকগুলি 
- লোক জগন্নাথ, বলরাম ও সুভজ্রাকে দ্ করিবার, উদ্দেশে পু পুরী মধ্যে 
প্রবেশ বরে। বাঙ্গলা | ঃ 



৬১২ | ভারতব্ষাঁয় উপানক-সম্প্রদ্ায়। 

পল্লীর লৌক এই ধর্্মাবলঘ্বী হইয়াছে | ইছার1 কুস্তু নামে এক প্রকণর 
গাছের ডোর প্রস্তুত করিয়! কোমরে পরিধান করে বলিয়। কুস্ুপাতিয়। 
নাম পাইয়াছে। গৃহী ও উদাসীন ছুই শ্রেণীর লোকই ইহাদের মধ্যে 
আঁছে। ইহাদের উদানীনেরা নকল বর্ণের লৌকের অন্ন আহার করে । 
কেবল প্রঙ্ঞা-পীড়ন করেন বলিয়া রাজার অন্ন, শ্রাদ্ধের দান লয় 
বলিয়। ব্রাহ্মণের অন্ন, বস্ত্র পরিষ্কার ফরে বলিয়। রজকের অন্ন ও অপবিত্র 
কার্ধা করে বলিয়! হাড়ির অন্ধ গ্রহণ করে না| সত্য-কখন, বিশ্বাস, গুকর 

সম্পুর্ণ অধীনভা এই দলের'লোকেদের বিশেষ লক্ষণ | ভাঙ্ছার। প্রতি- 
দিন সুর্যের দিকে মুখ ও নাকের নিকট ছাত জোড় করিয়া! উপানন! 
করে| তাঁহারা কখন কখন তিন চশরি জনে একত্র এক রকম সকৰণ 
সমন্বরে উপাঁসন! করে এবং চৌধটি বার ভূমিষ্ঠ ছইয়! প্রণাম করে। 
তাস্থাদের বাবছার অত্যন্ত অপরিষ্কার | পীড়া হুইলে তাঁছার৷ উষধ 
খায় না| কেবল আলেখ্ পুকষের কপার উপর নির্ভর করে। তাহাদের 
মধ্যে স্ত্রী পুকষের সম্বন্ধ তত বিশুদ্ধ বলির বোধ ছয় না| ভাঙ্চারা 
দৈববাণী প্রাপ্ত ছয় এরূপ বিশ্বাম করে| জগন্নাথকে ধংস করিতে 
পারিলে দেবদেবীর পুজা নির্মঃল হুইয়। যাইবে ও সকলে শাহাদের 
ধর্ম হণ করিবে এই জন্য তাহার! জগস্জাথের উপর আক্রমণ করিতে 
গিয়াছিল |. সম্প্রতি এক ব্যক্তি জগন্নাথের মন্দিরে মার] যাওয়ার, তাছারা 
সকলে অতস্ত কুদ্ধ হইয়াছে ।”--ললত সমাচার, ১২৮৮ সাল।২১ কাহিক | 

সিন্ধু, মস কট, জেন্জ্জিবর্, ভাঙনগর প্রস্থভি পশ্চিম প্রদেশে 
নান] শানে খোঁজা নামে একটি সশ্দায় আছে। যদিও তাঁহারা 
আপনাদিগীকে মোসল্মান্ বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ভাহাদের আচার 
ব্যবহার ৪ ধর্মমানুষ্ঠান হিন্দু ও মোসলমান্ উভয় ধর্শ-মিশিত | মুমুযু 
ব্ক্তির নিকট কোরাণের কিয়দংশ ও দশাবতাঁরের উপাখ্যান উভয়ই 
পঠিত হয়, মৃত্যু ঘটিলে পর,.হিন্দু ও মোসলআন্ উভয় শাক্সীরুযাহী 
অন্ত ক্রিয়াদি সম্পাদিত হইয়া]! থাকে । কাজির? তাদের উদ্বাহ- 

য়েব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের 
ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া দেয় বটে, | কিস্তি অনেক ূ 2 

'তীর্থই পর্য্যটন করে, সন্তান ভূমিষ্ঠ ছইলে পর. হিন্দু-ষতা; 



( ৩১৩ ) 

টিপ্পনি। 
(প্রথম ভাগ । উপক্রমণিকা। ৭০ পৃষ্ঠা-_বেদ-শান্ত বন্ধ 

দেবতার উপাঁননা-প্রতিপাদক কি না?) 

বেদ-বিদ্যা-পারদশা সুবিখ্যাত শ্রিমান য, মূল বলেন, বৈদিক 
ধষিগগ যখন যে ফ্লেভার স্তি করেন, তখন তীহাকে পরাৎপর 

পরমেশ্বর বলিয়। কীর্ভন করিয়। যান; উপানক যখন এক দেবতার 
উপাঁদন। করেন, তখন অন্য কোন দেবতা তাহার স্থৃতি-পথে উপ" 
স্থিভ থাঁকেন না; খথেদের বচনানুলারে, ইন্দ্র, মিত্র, বকুণ, অগ্নি 
প্রভৃতি দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতী,নন, এক দেবতাঁরই সংজ্ঞাঁশীত্র % 
অর্থাৎ, বেদাবলক্বী হিন্দুর অগ্তান? জাতির ন্যায় বহু-দেব-বাদী ছিলে, 
না। এই পুস্তকের প্রধম ভাগে উল্লিখিত. পৃষ্ঠায় এই মতের ওপজ 
কর! হইরাছে। সম্প্রতি ১৮৮১ খঙ্টান্দের অকৃটোবর্ মাসে ভুবন" 
বিখাত পণ্ডিভশিরোধণি ভীমান্ হুইট্নিও উহার এই মর্জে প্রতি 
বাদ করিয়াছেন %* | বেদমাত্রাবলম্বী প্রাচীন হিন্দুরা যে এককালে ভিন্ন 
ভিন্ন দেরতার. উপাঁদন! করিতেন, খথেদসংহিতায় পাছার যখেউ 
প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইন্দ্র ও অগ্নি, ইন্দ্র এবকণ+ মিত্র ও 
বকণ, ছ্ো ও পৃথিবী, উষ্া ও রাত্রি প্রভৃতি ছুই ই দেবতার একত্র 
স্ততি এ সংহিতার অনেক স্থানেই সন্নিবিষ গাছে | কেবল ছুই 

দেবতা নয়, নানা স্থানে আদিতাগীগ, মকৎগণ প্রভৃতি বহু দেবতাঁর 
একত্র সংযোগ দেখিতে পাওয়! যায়। 'ফলগঃ উল্লিখিত পূর্বব-কালীন 
হ্ছি বন্ধ দেবতার, উপানক ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নৃই।... 

বহি ভাগ | উপক্রণিক]॥ ১৩৩ ও ১৩৪ সাধ 

ভারতীয়? কিস 0). 



৩১৪.  ভ'রতবয য় উপ:সক-সন্গ্রদায়। 

বিশেষে ওষধ ম্বরূপ বাবহঠার করিবার বাবস্থা আছে। এ সমুদ'য়ই 

ভারতবর্ধীয় উষধ-দ্রব্য | এ সমস্ত বস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে গ্রীন্ দেশে নীত 
ও বিক্রীত হঙঈইত। ইহাতে লুস্প্$ (প্রমাণ করিয়! দিতেছে, ভাদৃশ 
পুর্ব কালেও ভারতব্াঁয় চিকিৎস। ইয়ুরৌপ খণ্ডের উল্লিখিত অংশে প্রচ- 
লিত হইয়াছিল । উক্ত গ্রীক চিকিৎমকের সাম্প্রদায়িক বৈদ্থাক গ্রন্থ 
সমুদয় পর্যালোচনা দ্বার! এইটি অবধারিত হইয়াছে যে, অস্ত্রচিকিৎসা 
বিষয়ে গ্রীক্দিণের অপেক্ষা নিপুণতর চিকিৎমকদিশৌর চিকিৎসা-শাস্ত 
হইতে লে সযুদায়ের কিয়দংশ সঙ্কলিত হয়। ভারতবর্ষীয় প্রাগীন 
চিকিৎসকের! মৃত-দেহ ছেদ্রন.করিয়। তাহার অঙ্গ, প্রত, শিরাদির 

গঠন ৩ স্বরূপ প্রস্তৃতি নির্ধারণ করিতেন ইহাতে দন্দেছ নাই। 
স্ুঞঙ্ভাদি সংস্কৃত সুপ্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বি 
ঈন রহিয়ান্টে! পুর্ব কাঁলে হিম্টু চিকিৎসকেরা অশরি রোগ, গুসৰ 
বাঁধ, যৃতগর্ভনিঃসারণ ইত্যাদি অনেক স্থলে কঠিন কাট 
চিকিস। করিতেন । স্ুঙ্চত এ প্রথমৌক্ত ক্রিরাটির বিবরণ করেন ? 
পম্চাৎ দেল্সস্ নামক লাটিন্ পণ্ডিত তাঙ্ছা ইন্থুরোপ খণ্ডে প্রচার 
করিয়া দ্বে। তিনি ঘিশর-দেশীয়দিশের নিকট তাহা অবশত হন 
এবং মিশরদশীয়ের! পূর্ব-দেশীয়* (অর্থাৎ ভারতব্াঁয়) চিকিৎসক- 
দিখের সমীপে শিক্ষী করেন | অতএব গ্রীক হিপক্রোটিজ অন্ত্রচিকিৎসা- 
বিষয়েও ভারতর্বায়দের নিকট খণ-বদ্ধ ছিলেন ইহা সর্ব্তোভাঁবে 
সম্ভব ও সঙ্গত ।--41-8703200078 01 (123 98000088510) :০% 11191 [177 

0778010021 502৩% ০6085600915, 0৮ 1814) 2১5 255759. 

ঘি, ভা জমণিকা। ১৩৬ পৃষ্ঠা |) 

কথাসরিৎসাঁগরের, চি ভুরি ভুরি উপন্যাস বি দেশীয় 
ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তথায় প্রচলিত হয়! তথাকার কছ-গার্ 
নামক বহৎ বেখদ্ধ শাস্ে সেই সমুদয়, সন্িবিষউ আঁছে।, সপ্রতি শিফং 
নর তাহা সংগ্রহ করিয়া জর্মেন ভাঁধায় অনুবাদ. করেন) পশ্চাৎ 
তাহা হ্বরলস্টন্ কর্তৃক ইংরেজী ভাবা অনুবাঁদিত হয়] সংক্কুত 
কথাঁসরিৎসাগরের সহিত এ উপন্যাসগুলির বিশেষ নই ষে, তাহা 

| বৌদ্ধ সমাজের টে করিয়া! বর্ণন কার হইয়াছে * 1... 7.৮. 
পাপা পাপ চস সপ পপ পক পক 

মলে 1০৫০০ এ [188 8 ৫ টড [ মা মা ৪ ও দাহ রা 
র্ 8০০ ০৪ ন০7812গ্র »:9010917 [1507810005 000. 25 রঃ 



তে টিপ্পনি। | ৩১৫ 

(দ্বিং ভ1, উপক্রযণিকা | ২৪৩ পৃষ্ঠ 2 

অশোকের নাম পিরদস্সি।) 
অশোকের অন্য নাম পিয়দম্সি এই বিষয়ের দীপনংস-লিখিত পীলি- 

বচন %। | 
ইবন্লানি হানি ম্ন্তাহ্ন বন্তঘালি 'খ ঘজ্জ সহিনিন্্ 

ছলিবীন্লা মিববঙ্ন্িদ) | 
দীপবংস 1. যষ্চ ভাঁরবারে। 

_ বুদ্ধদেবের পরিনিবৃত্তির ২১৮ ছুই শত অফ্টাদশ বৎসর পরে পির 
স্সির ( অর্থাৎ প্রিয়দশর্বর) রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয় | 

অহ্তন্মদ্ধাযন্ নন্নালন্ বিন্ৃাংভূ্ আললী হজপ্ততী নাহা আনি 
খজ্জালিক্কহলীছ্িলী | ূ 

| দীপবংস1 ষ্ঠ ভানবীরো 1. 

চক্রগুপ্তের বৃদ্ধ প্রপৌত্র ও বিল্দুসারের নিজ পুত্র সেই সমরে উজ্জ- 
যিনীর করগ্রাহী ছিলেন । 

পালি দ্বীপবংসে নভানত্ত শব্দ আছে, তাহার অর্থ নাতির নাতি 
অর্থীং বরদ্ধপ্রপৌন্র। অশোক বিন্দুনারের পুত্র বটে, কিন্তু চন্রগুপ্ডের 
বদ্ধপ্রপৌন্র নয়; কেননা পুরাণান্থনারে ৭" চন্দ্রুপ্তের পুর বিন্দুসার 
এবৎ বিন্দুদধরের পুত্র অশোক। অতএব গা কোন কারণে 

অশুদ্ধি ঘট়িয়। থাকিবে । 

দি ভা, উপত্রমণিকা। 1১৪৯ ও ২৫০ পৃষ্ঠা। 

__পৌস্তলিকতা-পরিতা 'ী, বৌ 1) | 

জ্রাপান্ ্বীপে ফিন্দিউ নামক একটি বে্ধ-সম্রদার প্রবন্তিত হই- 

যাছে। তাহার? চিরম্্রীবন বিবাহ-পরিব্জ্দনের আবশ্যকতা বিধি 

এবং ভিক্ষু্ণের অনুষ্ঠেয় অনেক ক্রিয়াকলাপ: পরিভাখা করিয়াছে । 
বুদ্ধ এবং, যা [দেখ দেবীর পাও বিজি করিয়া দিতা ও 



৬১৬ ভাঁরতব্ষীয় উপাসক-সঞ্রদায়। 

হইয়াছে ৯1 অপরাপর বেধদ্ধ সম্পরদায়ে যত প্রকাঁর পুতল-পজ। 
প্রচলিত আছে, চীন-দেশীর বিস্তর জপ্প্রদাঁয়ীরা ভার অনেক প্রকার 
পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু এত দূর উন্নতি লাভ করিতে পাঁরে নাই! 

(দ্বি, ভা, উপক্রমণিকা। ২৭১ পৃষ্ঠা - গয়া |) 

লিতবিস্তর বৌদ্ধ-সম্প্রদার়ের এক খানি সমধিক প্রাচীন গ্রস্থ প। 
ভাহাতে লিখিত আছে, শাক্য রাজগুহ হইতে প্রস্থান করিয়! গয়ায় 
গমন করেন এবং তথাকার কতকগুলি লোক সমাদর পূর্বক ভাহাঁকে 

অভ্যর্থনা করিয়া যখোচিত আমোদ আহ্লাদ করিতে প্রবুস্ত হয়। 

নি ভি দিছতী মীচিপব্ঘী অপ্রংমিচান বাজনর্ নিষ্কৃতি নাথ 

্াহিন্ধা সাল্গাদন্। জাত মন্ত্ঈলড়বলাশীতঃ ॥ | 

নিল হ্ববূ ঘ্বল: ্ধনযলালবহ্ান্্ব হালবতত্স্ানাহাম্ব মতাযা অন্ন ননী মহ" 

ভন জহীলিম্া) নিন ঘলাদ্ঘন বীবিঘক্কী$িলিনজিননী ওষুধ | | 

ললিতবিস্তর | সপ্তদশাধ্যায় | মুদ্রিত পুস্তকের ৩০৯ পৃষ্ঠ] । 

ভিক্ষুণণ 1 বেঁধিসত্ত্র (অর্থাৎ শাক্যমুনি) রাঁজগুহে বিহার পুর্ধক 
পণচটি ভদ্ছলোকের সহিভ মথগধ-পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হুইলেন। অময় 

ক্রমে রাঁজগৃহ অতিক্রম পূর্বক গয়ায় শ্রমন করিলে পর কতকগুলি 
লৌকে নাতিশয় আনন্প প্রকাশ করিতে লাগিল | তাহার। তীঙ্থাকে 
অভিনিমন্ত্রণ করিল । 

এই প্রমাণানুনারে, বৌদ্ধধর্ম-প্রবর্তনের পুর্বে মশধের মধ্যে গয়া- 
নামে একটি নগর হিল বলিতে হয়। মহাভারতে তীর্থ-বর্ণন-স্থলে 
গর! ভীর্ঘের মাহা স্য-কথন আছে প। বনু কাল ব্যাপিয়। এ গ্রন্থে ভূরি 
ভর বচন প্রক্ষিপ্ত হয় ইছ। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে ধ। অতএব 
উহ বচন-বশেষ অবলম্বন করিয়া হিন্দব- গর়ার, নব্যত্ব বা প্রাচীর 

বিষয় নির্ধারণ করিতে পারা যায় না। 

এক্ষাণে ছুহটি গরার নাম শুনিতে পাওয়! যায়, শয়া ও বদ্ধগর! 
কৌন প্রচলিত গ্রন্থেই বৃদ্ধণয়ার নাম ও প্রসঙ্গ নাই। উল্লিখিত লঙ্গিত- 
বিশ্তুরে ও -মহা'ভাচতীয় বচনে এক গয়ারই খিষর লিখিত আছে |, 
চন": দশীর ভীথয যাত্রী ফাহিরন্ খুফান্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারজ্ে 

৮” পিপিপি 

রা 10৫56৭2 ?ে৪ 29 &2805০0 নি 8548 048৯ 1690. 

রং পুরিশি্ট। ২৪৭ পৃষ্া। ্ ্ | 

সুদিবঙ্দ। ৮ অধ্যায়, ৭৬ ও ** পোক এবং ৮৭ অধ্যায়। ৮৩ ও কক. 
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'1রতবর্ষে পরিভ্রমণ করেন; তিমি এক শয়ারই বিষয় বিবরণ করিস! 
যান *। হিউএন্ থ্দঙ্গ ও খফটাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে এক ভিন্ন 
দ্বিতীয় গয়ার কিছু উল্লেখ করেন নাই ' |. আইন অকবরিতেও কেবল 
হিন্দু-গয়ারই প্রসঙ্গ দেখিতে পণদরা যায়। তাছাতে উদ। ব্রহ্ষগয়া 
বলিয়! প্রসিদ্ধ এইরূপ লিখিত আছে 2 | 

ধায়া নামের ব্যুৎপত্তি বিবয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই ছুই সমাজে দুই 
প্রকার উপাখ্যান প্রচলিত অছে। বেদ্ধেরা বলেন, গয় কণ্ঠপ 
নামে এক ব্যক্তি অগ্নি উপামক ছিলেন । বুদ্ধ তাহাকে এই স্থলে বিশরে 
পরাস্ত করেন এই নি্মন্ত ইচ্ছার নাম শীয়। হয়। হিন্দুদের উপাখ্যান 

গুসিদ্ধই আছে । সেটি এই, গয় নামে একটি অসুর ঘোরতর তপস্যা 
করির। নিজ দেহ পবিত্র করে| কি জীনি মে তপৌরলে মহাৰল পরা- 

ক্রান্ত হইরা দেবশীণের অনিফীচরণ করে এই আশক্ষায় ভীহারা 
কৌশল ক্রমে তাহার উপর ধশ্মশিলী নামে একখানি বৃহৎ শিলা 
সংস্থাপন ও "আপনারা সেই শিলার ' উপর নিজ নিজ *€র ন।সত 
উপবিষ্ট হইয়। তাহাকে নিশ্চল করিয়া রাখেন। শীয়ামাহা স্তর 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার সবিশেষ বৃত্বাস্ত বর্ণিত আছে । সেই গ্নয়ের 
প্রার্থনানুসারে এই স্থানের নাম গায় হয়| প্রথম উপাখ্যান অনুনারে, 
গয়াটি বেদ্ধ-ক্ষেত্র এবং দ্বিতীয় উপাধ্যান অমুদারে উটি হিন্দুদের ধর্ম 

ক্ষেত্র হয়। বেদ্ধধন্ম-প্রবর্তক শাঁকা-ুদ্ধ এই স্থানে অবস্থিতি পর্ববক ধ্যানা- 
রূঢ় হহয়। জ্ঞীন লাভ করেন এই নিমিত এটি বৌদ্ধদের একটি সুপ্রাচীন 
প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিশণিত।. এক্ষণে যে স্থান বুদ্ধগয়া বলিয়া 
প্রসিদ্ধ তাহার মধ্যে অনেকাঁনেক পুরাতন বিষয় বিদ্কমান আছে। ষে. 
বৌদ্ধ-কুল-ভিলক অশোক রাজ খ,পূ, তৃতীয় শতাব্দীতে বিদ্কমীন, 
ছিলেন, এঁ স্থানে তীহাঁরও বৃতর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া খিয়াডে গা। 
তথায় ভীহাঁর সমক্ের অক্ষরে বিরচিত ধোদিতলি পিগু-ক্তাপি দেখিতে 
পাওয়। যায় $1 কিন্তু তাদৃশ পৃর্ষে যে হিন্দুগয়া রিষ্ামান, ছিল, তাহার 

কোন নিদর্শনই প্রাপ্ত হওরা যার না। প্রত্ুতঃ। এক্ষণে তাহাতে যত যত্দি- 
রাদি দেখিতে পাওয়া যায়, রা চীন একটিও রান ময়» ৃ 

সপাপণা শি পণ রি ২৯ ২৪ ৪ সা পাপা ০ 



৩১৮ ভারতবধাঁয় উপাসক-সক্ছদায় । 

কিন্ত প্রাচীন গৃ্-বিশেষের স্থানে পুরাতন গৃহের প্রন্তরাদি উপকরণে 
প্রস্তুত হইয়াছে । কোন কোন মন্দিরের নিম্মভাগী পুরাতন ও উপ- 
রিতা আধুনিক। রামশিল! পর্ধতের উপরিভাগে পাতালেশ্বর 
মহাদেবের মন্দির আছে। তাহাতে একটি লিঙ্গ ৪ শিব-পাব্বতীর 
কতকগুল ক্ষুদ্র ক্ষুত্র প্রতিমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । এ মন্দিরের 
নিশ্নভাগ পুর'তন ও উপরিভাগ ইদানীস্তন। কিন্তু সেই উপরিভাগ 
নানা গুকার পুরাতন প্রম্তর-খণ্ডে নিম্মিত| এমন কি? সেগুলি পরস্পর 
মিলিত হর নাই | তাহার মধ্যে প্রাচীন মন্দিরে যে খগুগুলি যে 
ভাবে ছিল, এ নব্য মন্দিরে তাহ! বিপযাস্ত করিয়া বিনাস্ত করা! 
হইয়াছে *। 'গয়ার লানা স্থানে বিশেষতঃ প্রধান প্রধান দেবালয়ের 

প্রাচীরে বা ভাঙার অঙ্গন-স্থিত ছ্টোউ ছোট মন্দিরে হিন্দু ও বেদ 
উভয় প্রকণর দেবভ'রই প্রতিমুন্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায় ৭ । 

এই শীয়ার নানা স্থানে ইতন্ততত বিস্তর খোদিতলিপি বিদ্যমান 
আছে, কিন্তু ভাহাঁর অনেকগুলি এখন যথান্থানে দেখিত্তে পাওয়া যায় 
না) সেসমুদীয় প্রথমে যে স্থানে বে বিষয়ের বর্ণন-উদ্দেশে খোঁদিত 
হ্বয়, এখন আর সে স্থানে নে বিষষ্র বিবরগ-উদ্দেশে সংস্থাপিত লাই ও 

স্থানান্তরে পরিচালিত হইয়াছে । পুর্ধে যে লিপি কোন বেধদ্ধ দেবাঁলরে 

বিনিবিষ্ট ছিল, এখন ভাছ। হিন্দ দেবাঁলর়ে দেখিতে পাওয়। যায়| বিষ 
পাদের সন্গিকটেই চাল খোরদিতলিপি দৃষ্টিগোচর হইয়া | 
বিফুপদের সমীপে স্বধা-কুণ্ড; সেই হধাকুণ্ডের পশ্চিম পার্শে সৃষ্য- 
মন্দির ; দেই সূর্ধ-মন্দিরে এ লিপি অস্ভাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । এ 

মন্দিরের অভ্যন্থরে গু বছির্ভাগ্ে বাঁরস্বার এরপ কলিচুণ লেপুন কর! 

হইয়াছে যে, দেখিলে বোধ হয়, এ লিপি প্রন্ততি বৌদ্ব-বিষয় ও 
বৌছ-চিহ্র সমুদায় গোপন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য | আ্রীমান কনিং- 

ছে একটি খঙ্ু-স্থভাব ত্রাঙ্গণের নিকট তাহ্া। অবগত হইয়া প্রণি- 

লিপি করির। লন| এ খোদ্দিতলিপি-প্রতিষ্ঠার সময় এইরূপ লিখিত্ত 
আছে, " 

“মলদনি হিলি অজ্রদ্ 112 ধান্ছিজ ঘি ? ব “রঃ ] 

ভথবানূ বুদ্ধের নির্বাণের ১৮১৯ সঙ্গতের কাণঠিক ঘাসে কঃ টি 

প্রতিপদ বুধবারে | 

রর ৪০ &. ০ম ০০ বির 01 । 19. ৮০1. 1 

ৃ ৰ 1100 ঘড 1518 155. $ 

২ 0794. 8.1. 1, বোস মুক্তির নাম বিন, সি্পিথিসত,. 
নিও করিয়া এই গে দি-পিপি আগ করা হর।, 

8১৮৪৪০৮৪2587674 রঃ রঃ বক পপ এ ০ সর নকল দেকলপতাসব ও 
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সিংছল এ ব্রহ্মদেশীর বৌদ্ধদিগের মতে খু, পৃ,৫8৩ অব্দে বুদ্ধ দেবের 
মৃত্যু ঘটে। ইহা হইলে এ খোদিতলিপি ১২৭৭ খাবে খোদিত, 
হইয়াছে বলিতে হর । পূর্বে উহ! কৌন বেদ্ধ-মন্দিরে সম্পিবিষ্ট 

ছিল, পরে গীয়ার হৃধ্য-মন্দিরে আনীত হয়। ল্ুৃতরাং এ মন্দির এঁ 

সময়ের বহুকাল পরে নিশ্মিত বলিয়া স্বীকীর করিতে হইতেছে । 
গয়া ও তাহার পাঁর্ষবর্তী নান! স্থানে বোছাদের ছোট ছেঁউ খোদিত" 
লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে * | হিন্দু যাত্রীরা যে ফন্কুনদী ও রামগীর়ায় 
বিহিত বিধানে পিগুদান করিগ থাকেন, সেই ফষ্ত্ুনদীর নিকটে ও 
দেই রামগয়ায় অগ্ঠাপি বৌদ্ধদিগের খোদিতলিপি ৰিষ্কঘান রহিয়াছে 11 

এমন কি, বিষুূপদের নিতান্ত নিকটে বামনী ঘটে হিন্দুদিগের ছোট 
ছোট মন্দির ও দেব দেবীর পাঁধাগ নতি প্রড়তির মধ্যে বৌদ্ধদগের 
একটি মাননিক স্তপ ও নেই স্তপে বৌদ্ধ মন্ত্র খোদিত রা ছিয়াছে$। 2. 

হিন্দুদিগের ীয়ামাহাস্ত্যে গরযাীদিশের প্রতি বেদ্ধদের বোবি- 
রক্ষকে থা প্রণাম করিবার ব্যবস্থা লিখিত হইরাছে। এক্ষণে যে 
স্থানকে বুদ্ধগর' বলে, তাহারই মণ্যে বোধিরক্ষ বিদ্যমান আছে। 

ল্ভরাঁ গারাধখহাত্্ে যে শয়ার বিষয় বর্ণিত আছে, এ বোঁধিরক্ষ 
সেই গয়ারই মধ্য-স্থিত। অতএব পুর্বে এক গায়াই ছিল; এক্ষণ- 
কার খারা ও বুদ্ধগয়া তাহাঁরই অন্তর্গত | 

উল্লিখিত ব্যবস্থার মধ্যে ধর্থকে প্রণাম করিবাঁরও বিধীন আছে $। 
বৌদ্ধদের মতে ধর্শ কিরূপ পদার্থ, পূর্বে তাহার বিবরণ করা শিয়াছে। 

ধর্থ তাহাদের ত্রিমুত্ির একটি মূত্তি। বিশেষতঃ যখন এ বিধানটি 
লা পপ, পা, এ ৯.০. ৯২০১৮৮+০৯০: পাপা পাপা 

৫» . 8. 4১ 
“ছ্ঞা লদী ৃত্বাত মস্ধাত। লব্পী ছক্মাম যদ্মাব্থীঃ 

নম: স্ব ঘিক্কা বন্ধ, ইত্যাদি। 
| নী উর 0 1008) ০, [5 ঢা, 126. 

এগার ৬০০৩গ৩৭ ১০) 9 10418) ০1, 1], 0, 18. 
পু 01, 055107018 1818 উঠা, 053008 ০ ]). 90, 

ক ৪) 01. 0 [,15. 312. টি 4:30 

খু উপকরমপিকার ২+৯ পুঠায় থে ৮৮ রক্ষের শ্যছ স্বীকার” কি হক 
ভাঙ্গার তাখপরধ্যার্থ যৌদ্ধদিগের এই বোি না, শখ রক্ষের ফেবনছ-সীকার জানিতে 
ফবে। সালের ৰা সিভীয় পু তৈ- খুদ্ধগয়ায় বৈ বোধিযক্ষ। দিদ 

ঃ ? ঠা 

১ উপকাসকা। খা ০ 



৩২৯. ভারতবধাঁয় উপাপক-সম্পদায়। 

বোদ্ধদগের বোধিরক্ষের প্রশামবাবস্থার মধ বিনিহিষী হইয়াছে, 

তখন উহা বৌদ্ধ-মতানুষ যী বলিয়া] প্রতীরমান হইতেছে । উহার একটি 

শ্লোকের পরেই এ রক্ষের গুণ-প্রতপাদন-স্থলে উহা বৌদ্ধ-সমাজে 
প্রচলিত একটি প্রধান বিশেষণে বিশেৰিত হইয়াছে 1 বোধিমত্ত্র শব্দটি 
বৌদ্ধদির্গের একটি অতি এ্রবান উশাধি৯* | বুদ্ধ ম্বয়ংই ভূরি ভুরি 
স্থলে বোধিসত্ব বলিয় কর্ণিত হইয়াছেন । এ বচনে উল্লিখিত বোধি- 
বুক্ষকেও বোধিসতব বলিয়। স্তন কর! হইয়াছে। 

শ্ববত্তত্বাত ভুনা আস্বআর নবীনলল: | 

শ্রীম্িধধ্য।ত্ অত্রাতর জস্মন্নান ললীনম: ॥ 

ধায়ামাহাত্বা। 91 ৩২। 

চঞ্চল-দল অশ্বপ্ধ বক্ষকে বার বার নমস্কার করি | যজ্ঞ-স্বরূপ ও 
বোধিসত্ব-স্বরূপ অশ্বন্থকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। 

ধর্ম, বোধিরৃদ্ষ। বোঁধিসন্্ব এই তিনটি বৌদ্ধমভ-বিজ্ঞাপক বিষয়ের 
একত্র সংঘটন হওয়াতে, গয়াঘাহাস্থের এই স্থলে বোধ রি রর খোঁ 

মতের নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে | বু | 

এই সমস্ত পর্যালোচনা! করি! দেখিলে, গয়াটি এক সময়ে হত 
দিগেরই তীর্থ-বিশেষ ছিল; পরে হিন্দুরা ভাহা অধিকার পূর্বক 
আপনাদের তীর্-বিশেব করিয়া লন এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠ্ে। 
তদ্ভিন্নঃ হিন্দু-শরার দেবালর সমুদায়ের নিতান্ত আধুনিকত্ব, পুরাতন 

 দেবালয়াঁদর উপকরণে সেই সযুদাঁয় নির্বাণ, হিন্দু দেবালরে বেখদ্ধ- 
প্রতিমা ও বেখদ্ধ-খোদ্িতলিপির অস্তিত্ব ইত্যাদি পরস্পরণর্বকদ্ধ বিষয় 
সমুদাঁয়ের অন্ত কৌনরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভব ও সত ছর না 1 বৌদ্ধদিগের 

দেবালয়-বিশেষে বুদ্ধপদ অর্থাৎ বুদ্ধের পদ-চিন্রু প্রতিষ্ঠিত থাকে ই 
পূর্ব্বে স্থচিত হইয়াছে শ' | তাঙাদিখের শাখ। স্বরূপ জৈন-সপ্প্রদ'য়ের 
অনেক দেবালয়ে পদ-চিন্ু ও তাহার পূজা! দেখিতে পাওয়া যার | ভগোল 
পুরের পশ্চিমা ংশে নাথনগীরের সুপ্রদিদ্ধ জৈন-মন্দিরের মধ্যস্থলে বাশগু- 

পুজা নামক ছ্ব'দশ তীর্ঘস্করের পদ-চিতি বিদ্যমান আছে। পলিতবিওরে 
বু্ধ-পদের চি্ব ও লক্ষণাদি বর্ণিত আছে। 

কীঘাড়,ন্যি: |. তআবনদান্বিরাহ:। বররন দাহ) | জা, 

ও ॥ হা রহঃ 1. পে ১১২ 
হপপাপাপিপপাশিশ লব ূ 

৬ ইপরদীরিকা হত» ছুঠা। 
৭ ইপরমনিকা। হ৭১ পৃষ্ঠা। 
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দবামাহস শ্রী জান হিল/ন্বিঘনি দমাহ্নই ধিন বন্কজআানেনিজী ঘলাজিনী। 

ভদনিগিনঘলঘারী জক্কাহালঘল্মীঘনিজ্ব: জনাহ: | 

ললিতবিস্তর | ৭ অধ্যায়! মুদ্রিত পুস্তকের ১২১ পৃষ্ঠা । 

সর্বার্থসি্ধ রাঁজকুম 'র শীকোর ছস্তের অস্থুলি দীর্ঘ; হস্ত ও পদ 
বিস্তৃত, কোমল ও তৰ্ণ; জাঙ্কুলিকের মত লঘু ছস্ত-পদ; পদযুগলের 
অন্ভুলিও দীর্ঘ ; পদতলে শুর্ুবর্ণ ছুইটি চক্র আছে, 'তাছা বহু বর্ণে 
চিত্রত, উজ্জ্বল ও প্রভীযুক্ত ; তাহাতে সহত্র অর এবংঞএকটি নেমি ৪ 
নাভি বিদ্যমান আছে। 

অতি পূর্বের অর্থাৎ বেখদ্ধধর্মের প্রায় প্রথমাবস্থাতেই বুদ্ধাদেবের 
পদাস্ক-ভঙ্গন! প্রবর্তিত হয়। বেদ্ধধর্মীবলম্বী সকল দেশীয় লোকের 
মধ্যেই সমধিক ভক্তি সহকারে বুদ্ধ-পদ-পৃঁজ! প্রচলিত আঁছে | ব্রহ্ম-দেশ 
ছইতে দৈর্ধে সাত ফুট ছয় বুকলএবং গ্রচ্থে তিন কুট ছয় বুকন পরিমিত 
একখানি বুন্ধ-পদ-চিহ্-বিশিষ প্রস্তর আনয়ন পুর্বক কলিকীতাস্থ ইপ্ডি- 
য়েন্ মিউজিয়মের অর্থাৎ ভা'রতব্ষাঁয কৌঁতুক'গীরের দক্ষিণ দিকের 
নিন্ন-তলস্থ গৃহে সংস্থাপিত হয়। এ পদ-চিন্ুটি ুইটি অজাগর-ূত্তি দ্বারা 
পরিবেন্টিত। সেই দেশীর বৌঁদ্ধের তাহার পুঁজ! করিত-। পা খানি প্রায়ই ' 
(সমস্ত প্রস্তর ব্যাপিয়া আছে । কেবল নিতীন্ত প্রান্তে সর্প ছুইটি শয়িত রহি 
ক্লাছে। উদ্ধার কিছু পশ্চিমাংশে দৈর্যে ৯1০ দেড় হস্ত ও প্রপ্থে ১৫ পোনর, 
অঙ্গুলি পরিমিত আর ছুইটি বুদ্ধ-পদ-চিচ্ছ বুদ্ধণয়া' হইতে আনীত হইয়| 
রক্ষিত হইরাছে। ভাহার পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ঠে বৌদ্ধদিণের পুজনীয় 
অপর এক পদ-ুখল প্রস্তর্র উপর অঙ্কিত দেখিতে পাইবে । তাহা! 
মখুরা হইতে আনীত *; একটি পদাঙ্ক সম্পুর্ণ এবং অপর একটির যহ- 
কিঞ্িৎ ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে | কৌদ্ধদিশের অনেক দেবালয়ের সর্বা- 
পেক্ষা প্রধান স্থানে বুদ্ধপদাঙ্ব প্রতিষ্ঠি 5 খাকে। বুদ্ধগীরার ম্ছাবোধে 
অর্থাৎ, প্রধান মন্দিরে স্থবিখ্যাঁত বুদ্ধ"পদ-চিচ্ছ প্রতিষ্ঠিত আছে  বুদ্ধণয়ার 
ুদ্ধপদ রামেই একটি মূন্দির ছিল তাহার মধ্যে একথানি প্রস্তর দুইটি 
পদ-চিন্ে চি্নিত। লে্টুইটিগ বুদ্ধপদ বলিয়া গ্রসিস্থ 

| হি দৌবালরে” বিশেষতঃ তাহার এ ধান.গ্ছ 



কোন পদাঙ্ক ভাদৃশ চাস ও বিখ্যাড নয় এবং বুদ্ধ ও জৈন গুকদের 
 পদ-চিত্রের ন্যায় প্রধান প্রধান মন্দিরেও অংস্থাপিত দৃষ হয় না| গয়াতে ' 
বিষ্ুপদ-পূঁজ। যেরূপ প্রক্দ হুইয় উঠিয়াছে, সেরূপ আর কোথাও হয় 
নাই |বুদ্ধগয়ায় অস্থাপি পূর্বোক্ত নুপ্রপিদ্ধ বুদ্ধণপদ-চিত্ন বিদ্যমান আঁছে। 
অতএব যখন এরপু দম্নিকটে পদ-চিন্ু-পুজ। প্রচলিত ছিল, তখন গয়ার 
বিশ্ম-পদ বৌদ্ধদিশের বুদ্ব-পদ-পুজ দৃফে প্রকম্পিভ হওয়াই সম্ভব যখন 
বুদ্ধ, বুদ্ধের অস্থি, বৌদ্ধদের অন্য অন্য দেব-প্রতিমৃত্তি, বৌঁখিরৃক্ষ প্রভৃতি 

বেদ্ধধশ্ন সংক্ান্ত বিবিধ বন্ডু ছিন্দুশীর্ণের উপাস্য পদার্থাদির মধ্যে 
পরিখৃহীত হয়, তখন অক্লেশেই এইরূপ মনে করিতে পারা যায়ঃ বিষ্ু-পদ 
পর্বে বুদ্ধ-পদ ছিল, পরে হিন্দুরা তাহ! বিঝুং-পদ বলয় প্রচার পূর্বক 
তাহার প্রতি লোকের বদ্ধমূল ভক্কি দ্ধ! অব্যাহত রাঁখিয়াছেন। 

হিন্দুরা অন্য অন্য অর্নেক স্থানেও এইকপ ব্যবহার করিয়াছেন | পাটনা 
জেলার অন্তর্গত রাজণৃছ « পুর্বে্বে বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান স্থান ছিল ; 
পরে হিন্দু ও মুল যানের? তাছ অধিকার করেন এবহ তত্রস্থ তুপ্া দির 
ইফউকাদি লইয়! আপনাপন দেবালয় প্রসৃতি প্রস্তুত করিয়া ফান এ 
স্থানের মধ্যে বৈভাঁর ও বিপুল নামে ছুইটি পর্বত আছে । বৈভীর পর্ধ- 

তের পূর্ধ পাদে ও বিপুল পর্বতের পশ্চিম পাঁদে অনন্ত খষি। সপ্তধষি, 
কশ্যপ খষি, ব্রক্মকুণ্ড, মার্কগুকুণ্ড, সীতাকুণু, স্র্ষ7 কও, গণেশকুগ্ড প্রতি 
অনেকগুলি উষ্ণপ্রতঅবণ বিদ্যমান আছে। সেই সমুদার উক্ণপ্রজবঞ্জোর 
সমীপে হিন্দুদিশের যে সমস্ত ”দেবালয় রহিয়াছে, তাঁছা বৌদ্ধদিগের 
ভুপাদির পুরাতন ইস্টক লইয়া নির্মাণ কর! হয় | তাঙ্ার একটি স্তুপের 
ভয়াঁবশেষ অষ্ঠাপি দেখিতে পাওয়া বার়। সেই জপ খনন পুরবর্ষক ইফ- 
কাদি গ্রন্ণ করাতে, এখন তাহ শুন্যগর্ভ হুইয়া রহিয়াছে । ছিউ- 
এন্'থ্সক্গের ত্রমণ-ততস্তানুসারে জান। বাইতেছে, এ্থানে ৪০ চল্লিশ 
হন্ত উচ্চ একটি সুপ ছিল: ॥ অশোক রাজা! তাহ 2৮ উ্ীয়ো 

কাছে; ছাহার একটি পদ-দুগলের চাকর দিকে পঙ, রা 
 স্ন্যানীদিগের গর্গাসাগর-যাত্রার সময়ে ভাহার পুজা হয়া বা 

এষ্থানৈর উত্তরাংশে লালা বাবুর সায়েরের ঠকুববাড়ীতেও হুম 
সুই খানি প্রন্তরে এ পদ দিত আছে) ছকে 

চি থাকে ওনিয়াছি রী স্লো ভাহাও ঘ পে , প্র 

বার লোস্কেয, প্রধান- উপান্য বত বলিয়া, 
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রাঁজখ্িরের কিছু পুর্ব শিরিএক নামক পর্বতে 'জরাসন্ধক! ' বৈ 
সেটিও বৌদ্ধদিগের একটি সুপ. বলিয়! বিবেচিত হইয়াছে 
ক্ষেত্র যে পূর্বে বোদ্ধক্ষেত্র ছিল, ইহা পুর্বে প্রদর্শিত ইন 
জযন্লাথের রথযাত্রা ধোটানৃস্থ বেন্ৃদিগের রখযাত্রার অনুকরণ ধু এবং 
জগস্াথ, স্লরাম, লুভদ্র। এই তিনটি বৌদ্ধদের বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্শ 
এই মতের বিষয় পুর্বে লিখিত হইয়াছে খ। ভূপালের প্রায় লয় 
ক্রোশ পুর্বোত্তর বেতোর! নদীর ভীরস্থ সাঞ্চি গ্রামে বৌছ-সপ্ররদায়ের 
অনেকগুলি স্তুপাদি আছে । সেই স্থানের -দক্ষিণ-দঘ্বারে বৌদ্ধ-সপ্পরদারী 
তিনটি ধর্ম-যান্ত্র অর্থাৎ ধর্খের নিদর্শনাত্বক আক্ুতিবিশেব একত্র 
খোদিত রছিরাছ | বৌদ্ধদের প্রচলিত মুদ্রা-বিশেষে যেন্ধপ ধর্্ম-ন্ত্ 

ধোদিত থাকে” উহ তাহারই অনুরূপ | এক বস্তুর অবিকল এক 
প্রকার প্রতিক্ূপ এক স্থানে খাকা কেনই জঙ্গব হুহবে? চুজন্লেরেল, 

কনিংছেম্ এ তিনটি বৌদ্ধদিশ্ের বুদ্ধ, ধর্ম, সব ই রিসুত্তিরই বিজ্ঞাপক 
হওয়মহ অত্তমাত্র সম্তাবিত বলিয়া বিবেচনা করেন $1 তিনি সাথি 
'যোধ্য' ডজ্জয়িনী প্রভৃতি নানাস্থান হইতে, এমটী কি, শক রাজাদিখের 
মুত্র! হুঈতেও এ ধর্ম্ম-যন্্র অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া! প্রকাশ করি- 

'ক্লাছেন 11 এ দ্বারের শিরোদেশে তাহার এক একটি, আবার বুদ্ধ- 
দেবের চক্র-কিষ্হির উভর পার্খে অবস্থিত । এ রমন বাঙ্ু। অগরি, 
মৃত্তিকা, জল ও আকাশ-বীজ ম্বরূপ য.র, ল, ব, ন এই পাঁচটি পালি 
অক্ষরের সমঞ্ি-ম্বরপ বলিয়া বিবেচিত হইরাছে 11 উল্লিখিত 
তিনটি ধর্্যস্ত্রের সছিত জগ্ন্গাধাদি তিন মুভির অভেদ.ব। সৌসাদৃশ্য 
দেখিতে প্রাওয়া বায় | জেনেরেল্, কনিংহেম্ ভিল্ 'ভুপ-ব্ষিয়ক 

বত্রিশ সংখ্যক চিত্রপটে এঁ উভয়কেই পার্থাপাক্ষি করি রয় মুক্ত করিস 
ক্কাছেন।, এই পুস্তকের শেষ ভাগে এরকাশিত চিত্রপ্মটে ডাহার প্রতি. 
'রূপ প্রকটিহ হল; দেখিলেই, শ্রীক্ষেত্রের বা উনিশ 
বিনা, বো র্-বন্ত্রের অহুক সহ 



৩২৪.  তারতবীয উপাসক দার 
খাঁকে। এঁ তিনটি যন্ত্র সমতা বোর লরিচারক ক বাজ! 
হুক, যখন জগন্রথপুরীর তিন মুত্তি কোনরূপ পরিজ্ঞাত দেবাকতি. পশ্বা- 
ক্তি বা প্রকৃত মনুষ্যাকৃতি নয়, এবং যখন এ তিন ধর্্-যন্ত্রের সহিত 
ভাহার অত্যন্ত সাদৃশা দৃক হয়া থাকে, তখন লিখিত অনুমানটি 

সরর্বতোভাবেই সম্ভব ও সঙ্গ 5 বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 
বৌদ্ধ-সমাজ্ঞে চক্র শব্দ যেরূপ প্রচলিত এবং তাঙাদিশের মূল. মত- 

শ্রতিপাদক ধর্খ-চক্র যেরপ মহিমান্িত। তাহা পূর্বে লিখিত হইয়'ছে * ! 
চক্র-চিহুটি একটি বুদ্ধ- ন্ত্রবিশেষ | বৌদ্ধ শাস্ত্রে বুদ্ধ-পদের চক্র-চিছু 
সবিশেষ বর্ধিত আছে 11 বৌদ্ধের! বন পূর্বাবধি ভাঙার একটি মূর্তি 

ধ্ুতুত করিয়া তাহার উপানন। করিতে প্রবৃত্ত থাকে । তাহাদের অনেকা- 

নেক মুদ্রাও এ চিহ্ছে চিহুত দেখা যার | জেনেদুরল, কীনিংছেম্ সাথি 
ভ্ুপ ও নানামুদ্রা হঈতে উহ্াঁর অনেকগুলি প্রতিরপ সংগ্রহ করিয়া 

একটি চিত্রপটে প্রকাশ করিয়াছেন 21 শ্রীক্ষেত্রে বির ুদ্নিচ 

খোদিত আছে । শঙ্-চক্রাদি যেমন বিষুণর পদ-চিহমাত্র, সুদর্শন দেত্প 
সামান্য বন্ত নয়। গুকযোত্রমমাহাত্থে সুদর্শনের অপার মহিমা 
পারিকীর্তিত হয়| এমন কি, তাহা! স্মভদ্রা ৪ বলরামের সহত সমান 

পদস্থ বলিয়া বর্ণিত হঃরাছে খু। রাঙ্জেক্রলাল বাবু সেই বিজুচক্রকে 
বৌদ্ধদিঠোর এ বুদ্ধ- চক্র, বলিয়া অনুমান করেন $1। এ অনুটানটি প্রমাণ- 

সিদ্ধ হইলে উপস্থিত প্রস্তাবের বিশেষ রূপ পোষক য় তাহার সন্দেহ 
মাই। পূর্বোক্ত লালবাবুর সায়েরে যে জগন্'থের প্রতিমূর্তি আছে, 
ভাহার বাম পার্থে একটি কান্ঠথণ্ডে অহ্থিত ন্থদর্শন-চক্র নামে এক রূপ 

৬ উপক্রমপিক। ২৪৯ পু$1। 
+ টিপ্পনি। ৩২ ও *২১ পৃঠা। 
1 [10769 0 4. 00010020859 800 712৮6 ১৩৩ 

রা আাজমারিইল্বাধী হুষ্মাজ যমন: স্বতা। 

কিনব স্বাথনলনী মন্যমরান্তুবখন: 11: 

| মন্ত্র বাজ ন/ ইন? | রা রি 

শহ্াঘত্ঙ্গাজ' খাহ্তবৃ ঘন্জলা ভাজি: ্ ঃ 

| জ ৰ পাঠিত ॥ 

বাজনা ৯৯ ৯জধ্যার |. ৮০৯০ ফোক 



পনি। 851 ৩২৫. 

চক্কের প্রতিরপ গদর্শিত রি থাকে | জগ ভিন্ন অন্ত কোন দেবতার 
নিকট দর্শনের প্রতিরপ দেখিতে পাই নাই | ষদ্দ বোস্ধধরখা- "মুলক জগ- 

মলাখ-মুত্তি ভিন্ন অন্য কোন দেবতার সমীপে নুদর্শন-চিত্ব দেখিতে না 
পাওয়া যার, তবে উল্লিখিত অভিপ্রারই সমধিক সন্গাবিত বণ্লতে হয়। 

আরলগাবাদ প্রদেশের অন্তগ্তি ইলোরার নিকটস্থ একটি বেধদ্ধ দৈবাঁলর 
অদ্যাপি জযন্মাগের মন্দির বলিয়া রিখ্যাত | ই'তে। হবিন্দদেবতার 
জখানাথ এউ টু বৌদ্ধদের নিকট হতে গৃহীত এইরূপ অক্েশেই 
মনে হতে গারে * 

জগন্লাখক্ষেত্রের ন্ছ উত্তরে অবস্থিত ভুবনে তীর্থে এক সময়ে. 
বৌদ্ধ অভিশর প্রবল ছ্িল। তথাকার কেশরী নামক'যে হুপতি- 

বংশীয়েরা ৪৭৪ খুউব ভক্জীতে ১১৩২ খাব পর্যন্ত তথায় রাঙ্ত্ব করেন, 
উাহারা শিবোপাসক ও শৈব-সপ্প্রদায়ের সহ্ায়ভূত ছিলেন্জ দেডশত 
বমর পর্য্যস্ত শৈগ্ধ বেধে বিবাদ বিমন্বাদ চলে; অবশেষে শৈবের! 
জয়ী ছইয়। বেধদ্ধদিখীকে পরাভব করেন। শৈব রাঁজার ভুবনেশ্বরে সঙ্থত 

সঙ্অ দেব-মন্দির প্রস্তভ করিরা শৈব-ধর্টর মমধিক প্রাহুর্ভাব সাঁধন 
করেন। ভারা :বধদ্ধাদেনাদির প্রতিমূর্তি আমুকরণ করিয়। বিস্তর বিস্তুর 

 দেব-প্রতিমাদি নির্মাণ করেন এবং বেদ্ধ- সপ্রদায়ী ধ্যান্াকঢ ভিন্ষু- ুর্তিকে 
আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অনেক স্কানে অনেক প্রতিমুস্ি প্রস্তুত করিয়া! 
যান। সেই সফল মন্দিরাদির অধিকাংশ ভগ্ন ঞঁ নক হয়া গিয়াছে 1 শ 

তথাকার ভাপ্করেশ্বর, কোটিভীর্েশ্বরের মন্দির প্রভৃণ তি কোন কোন 
স্থান বৌদ্ধ-লক্ষণে লক্ষগাক্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে | কোটি- 
ভীরেশ্বরের মন্দির পু্রবকার কোন প্রা'চীনতর গৃছের প্রস্তরাদি লুই 
প্রস্তুত করা ছয় | তানাতে যে সকল বিষয় খোদিত আছে, তাহার কততক-. 
ওলি বৌঁদ্ধদিগের ধোদিত প্রতিমৃদ্তি প্রভৃতির অনুরূপ | বুগ্ধীদর চৈত্তাদি: 
হইতেই নে মমুদার সংগৃহীত ছওয়াই সম্তাবিত বলিয়া অনুমিড হইজ্কাছে 1. 

 ভাক্ষরেশ্ুরের মন্দিরও পুরাতন গৃঁছ-বিশেষের রস্তরাদিতে প্রস্তুত. তাহা! 
দেখিতে রতন । এ দর, চারিদিকে যে চর, আছে, ভাঙা, 



৩২৬. তারতবী উপাসকসস্্রদায়। নং রে 

উপর একটি মন্দির প্রস্তত করে এবং মেই স্তস্তের বি, ভাগকে | 
শিব-লিঙ্গ বলিয়া প্রচার করে *। যখন অন্যান্য স্থানে হিন্দুদের এইরপ' 
ব্যবহার দেখিতে পাওয়া খিয়াছে,, ' নি তুবনেশ্বীরেও রি সংঘটিত 
হওয়। অসম্তব নয় | 

অতএব হিন্দুর! যখন বেদ্ধদের অন্যান্য থান অধিকার করিয়া 
আপনাদের দের-স্থান করিয়াছেন) তখন তাহাদের গয়াও সেইরূপ 
করিবেন ইহাতে অসন্তাবন। কি? প্রত্যুতঃ যখন নে বিষরের যথেকট 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়। গিরাছে, তখন গিয়া যে বন পূর্বাবধি বৌদ্ধদগের 
একটি প্রধান ধর্ম ক্ষেত্র ছিল; পরে হিন্নুরা উদ্! অধিকার পূর্বক 
আপনাদের এন্টি প্রধান তীর্থস্থান করিয়৷ লন তাহাতে আর সন্দেহ 
করিবার বিষয় নাই | রঃ 

ফানিকন্থনটাব্দের পঞ্চম শভাবদীর প্রারস্তে দেখেন, লোকে ধঁস্থান 
পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে 11 ছিউএন্ থ্লজ, সপ্মর্জীভাব্দীর প্রথমার্ধে 
উচ্নাতে বিস্তর হিন্দুর বলতি দৃষ্টি করেন এবং তন্মধ্যে একরূপ সহআ ঘর 

ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিরা যন ধু | অতএব সে সময়ে হিন্দুরা গরায়, 
ঞ্রাদুভূতি হঙ্গতেছিলেন-বলিতে হয়| হারা এব্ূপ প্রবল ছইলে পর 
যে অংশ বোদ্ধদিগের অধিকৃত রহিল তাহাই বুদ্ধগীয়া নামে অভিহিত 
করিলেন এই অনুমান্টিই ধু নর্বতোভাবে সম্ভব । শ্রীযান্ কনিংচ্ছেমৃ 
বলেন, বুন্ধগয়াকে সতরা্ীর বোধগয়া বলে 3 উচ্থ বৌন্ধদিশ্ের বোধি- 
বক্ষে নাম অ্বনুনারে উৎপন্ন হঈরাছে $। ফলতঃ এই সমন্ত বিবেচনা 
ফরিয়৷ দেখিলে, বুদ্ধণীক্সাটি আধুনিক নামই বোধ হয়| 

২ (শৈ, স, ১৩ ও ১৪ পৃষ্ঠা) 

যবদ্বীপে যে পুর্বে হিন্দুধর্ম * প্রচলিত ছিল, এখন এখানেই তাছার 
'যখেক্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথ] হইতে সংগৃহীত শিব, পার্ধতী, 
গণেশ গ্রভতির পাষাণময়ু প্রতিযৃত্তি কলিকাতা স্থ সি পা 

গ্বারের | দক্ষিণ দিকের নির- -ভলম্কু একটি প্রকোঠে দেখিতে পাইবে | 
পাপী শিপ? সপ 

দ্র. 0 ঠাত৫ 8 শা ৪ ঠা 91 0753 

। পা [08 71010788৩ ০ [১ এ 05100681 1848 7 2 ১ 

5 ৪০626. ৪ ঘ 89 নূ10৪৩0- 008৮78 €ট 89. 868 রা য%ং ডে হাখও 

টি) 0. 07000191091 50871858 01162, 1) 486, ৃ 8 

চি 7020179 09055 মঠৃজব্জ 7৮5 81085 ঢ. 9. 

& 40085501081 ৪িআাছত 0 ঢ015 স্ব0া. ব, 
ঢ. | কৌছুক শন শ্য কোছুহল মন রদ রস দর্নাতির জরি, 

বীছলুগার।? টি টিং ৪ তিন রান ০2 কহ পতিত ই 25 8555 ০ বটি নি এত 5: 25, খনিতে ছি এ 



সর 7 ৬ 

(শৈ৪২ পু ট্পং কত এবং উপ পদক, ১৩১ পৃষ্ঠা, 
পক্তি।-অতর্পণীয় ধন- লোভ যা 

অভিচার-মন্ত্রাদিংজপ। ) 5:5১. 

এদেশীক্প লোকের পূর্বাপেক্ষা এখন অধিকতর অর্থের প্রয়োজন 
হইয়াছে তাহ কাহার অবিদিত নাহ | কিন্তু অনেকে চির-জীবন কেবল 

অর্থোপার্জন পূর্বক তাহা সঞ্চয়, ব্যয় ব! অপব্যর় করিয়া আনুঃশেষ 

করেন। উাছারা এই রূপ বাবহারুকরাই জীবনের একমাত্র লার কার্ষ। 
জানেন) মনুষ্য-পর্ষের উপযুক্ত কোন হিতকর কার্ধ্য অনুষ্ঠান করা দুরে: 

থাকুক, এক বার চিন্তা করেন ন।| আত্ম ও জনলমাঙ্ঞ সম্বন্ধীয় লঘু ওক. 
কত প্রকার কর্তব্য কর্ম আছেঃ সে বিষর একবার মনে করেন না| 

নিজ নিজ লেখনীকে রজ্জভূমির অন্ন্দর-রূপ হৃতাকরী বিকলাগী নর্ত- 

কীর সঙ্জায় নজ্জিত এবং পিতামহ ও মাতামতী নিকট শিক্ষত্তরূপ 

উপন্যাম-অনুবাদাদি অর্থকরী বিদ্যার “অনুপযুক্ত দাসীত্ব-পদে নিযুক্ত 
করিবার প্রথ। এদেশীয় বিদ্যাভিমানী আনেক গ্রস্থকারেরই বিদ্যা" 

ফলোতপত্তির পর্রিনীম! ছইয়। রহিল | নান! কারণ বশতঃ, ভূলোকের 

কল্যাণকর ও নর-কুলের উন্নতি-সাধক গুকতর বিষয়ে আমাদের আর 

মতি গ্রতি হুইল না| এদেশীয় কোন ন্শিক্ষিত ব্যক্তি বিজ্ঞান-বিশেষের 

অনুশীলন-ব্রতে ব্রতী হইয়া! তৎসংক্রান্ত অভিনব তত্ব নিরপণ-চেন্কায় 
কাঁলাতিপাত পূর্বক জীবন সার্থক করিতৈছেন:এই'চিরাভিলধিত ব্ষিয়টি ৃ  
দর্শন ও শ্রবণ করা! আমাদের ভাঁগে। ঘটল ন। :ঃ 
সম্প্রতি আত্মশ্বাসন-ব্যবন্থার সচনা হইবার পর, কোন: টান 
বে গ্রামন্থ লোকের ০8 আত্“ছিত-কপ্পাদার জানি শুনিতে. 



৩২৮ ভারতবর্ধী় উপাণক-সাদায | 

. ম্যান্থা-ক্ষয় ও ধর্ম ক্ষয়- -প্রবাছের কত দুর প্রতিরোধ করিতে পায়ে 
বলিতে পারিনা । অপরাপর বৈষয়& শুলিদ্ধ হওয়া রাজা প্রজ্ঞা উভয়ের 

অবিচলিত সম্ভাব ও অপ্রতিছত শুভ-চেফীর উপর নির্ভর | 

(পরিশিষ্ট । ২৬৭ পৃষ্ঠা ।_নবরত্ব |) « 
ছন্বন্নাহি: অ্বদ্ান্ধী নহি সয্ু অনারমনূঘতদহভ্িহাঘা: | 

ছুসানী বহাস্কমিক্কিতী নূঘন: ঘধাতাঁ হলাি » অহহত্তিষা হিক্গদন্ | 
জ্যোতির্বদাভরণের শেষাংশ ! 

ধন্বস্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংছ, শঙ্কু, বেতীলভট,'্ঘটকর্পর, কালিদাস, 

বিখ্যাত বরাহছুমিছির) বরকচি এই নয় জন [বিক্রম নামক নরপতির 

সভাসদ ছিলেন। | 

(পরিশিষ্ট | ২৭৬ পৃষ্টা) | 

রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব এক ফ্ালিদাসেরই 1 এই বিষয় সংক্রান্ত 
প্রবাদটি কত প্রাচীন? 

মল্লীনা্থ রঘুবংশ$ কুমারসম্মব প্রভৃতির টীকা করেন। এখনও 
তাহার কৃত ভিন চারি শড় বৎসএ পূর্বের হন্ত-লিখিত পুন গ্রন্থ 
প্রপ্ত হওয়া যায়| তিনি রদুবংশের টীকার প্রথমে কালিদাস-কত তিন 

থানি কাব্যের কথ, উল্লেখ কররাছেন। 
আন্ত জান্বিহাধায হ্গান্য লন । 

এই ডিন খানি রঘুবংশ, কুমারলম্তব € মেঘদত বই আর কিছুই 

নয়। অতএব ন্বানাধিক চারি শত বনর পর্ধে এ তিন খানি কাব্য 
এক কালিদামের কৃত বলিয়া পাণুতগণের সংঙ্কার ছিল ছহাডে আরঙ্ী 

. সংশর রহিলস্ন। | | 
দিনকর, চরিত্রবর্ধন) বিস্তরকর, কৃষ্ঃভটট প্রভৃতি অনেকানেক প্রাচীন 

পণ্ডিত রঘুবংশের টীকা করিয়া যাল। ইহ(দের মধ্যে দিনকর নির টীকা- 
রচনার সময় এইরূপ লিখিয়া গিরাছেন ষে। ৃ্ 

অর্থাবান্মঙ্গানাক যযিহুমণন্তুনিবিদ্কিন দিনা ৪ ত। না খা 

আনন্তুল জদলাকুন্মিললা বিন; || ৃ ৃ 

বিক্রযাদিডা-প্রতিিত স্গতের ১৪৪১ চৌঁ্দ শ একচিশ আবে কম- 
_লা-পুত্র দিনকর এই সুক্তিমুক্তা স্বরূপ গ্বোধ চীকা রচন। করেন। 

[তান ১৪৭১ চৌদ্দ শত একচল্লিশ মন্থতে অর্থাৎ ১৩০৫ তের শত 
প্টাশি খানে এ টীকা রচনা করেম। চরিবর্ধন উহার পূর্বতন 
লোক.) 'শদ্বর প' গুরল পঞ্িত দেখিক়াছেম। ডা ঃ আনেক স্থানে 

চরিত্রবর্ডনের : খরস্থের কনুকরণ করির(ছেন |. রিবন 



টিগনি। ৩২৪ 

খালের ত্রয়োদশ শতাব্দীর অথব। তাহার .কিছু পুর্বকালীন লোক, 
ছওয়া সম্ভব | এ উভগ্নেই রধুবংশের সগুম মর্থের টীকা-রচনার সময়ে 
বলেন, ইহার অব্যবছিত পূর্বের একাদশটি শ্লোক কুমীরসপ্তবের 
মধ্যে অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়| কিন্তু যখন এই উভয় কাব্যই 
এক কবির বিরচিত, তখন ভাঁছাতে কিছু দো য্পর্শ হইতে পার না। 

বসন কীধা। হ্বাধাতঘজঈ$ঘি ঘন্নি বাঘাঘর্দ দজনূশহীমলা বীর্কা- 
শাল হীন | 

দিনকর | 

নগ্ন স্বীগ্ধঃঃ ভ্বমাধীলজাধদি বিহানন নান লাস হীদ: | | 

| চরিভ্রবর্ধান |. 

অতএব নুনীধিক ১০৯ ছয় শত বতনর পূর্বে রঘুবংশ ও কুমাঁর- 
সম্ভব এক কালিদাসের কৃত বলিয়! লোকের সংস্কার ছিল ইহ! স্পফই 
প্রতীয়মান হইতেছে 1--10808700005 0169৫ [70951890091 000গও 
9£ 07090891185 0০: 1874) 00. 227--230. : 

পঞ্ডিপ্রবর ইছার পর রধুবংশ? কুমারসন্তভবঃ অদ্ভিজানশকুত্তদ 
প্রভৃতির ভাবার্থ ও পদ-বিন্যাসাদির সেসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া এ তিনেই 
এক গ্রস্থকারের কর্ৃত্বপ্রতিপাদনের চে পাইয়াছেন। 

(পরিশিষ্ট। ২৮৫--২৯১ পৃষ্ঠা-_শঙ্করাচার্ধ্য ) 
উল্লিখিত পৃষ্ঠায় শঙ্করাচার্যের সমক়-নির্ঘারণ-প্রস্তাব লিখিত হইবার 

পর দেখিলাম, দক্ষিণাপখের অন্তর্থত বেল্রাও বিদ্যালয়ের একটি 
অধ্যাপক *এ স্থানের কোন ব্যক্তির নিকট ৰালবৌধ অক্ষরে লিখিত 
একখধনি সংক্কৃত-্রস্থে শঙ্করাচার্ষ্যের প্রসঙ্গ প্রাপ্ত ছহয়! প্রচার ধরেন 11 
ভা! হইতে এ জগদ্ধিখ্যাত আচার্য্যের জন্ম ও মৃত্যু-কাল বিষয়ক 
"কয়েকটি বচন পশ্চাৎ উদ্ধৃত ছইতেছে। বস 

.. অতন্ারবিনাা দান্বধু নী বনী | 
সব হবসন্ৃযান্বাউী। বাছাজীবহ্যহাবনধ। || 



৩৩5. ভারতবধাঁ় উপাঁসক-সম্প্রাদায় । 

লিত্িলাশীলবন্নজই মিলই হজহীহ্য: | 

আভবউ নুরহান্ স্াত্ঘ বস্রীখাব্জজত। 

সী জনবান্ মাম্স ভ্রালির ঘলিহজ্সমান্ | 

জন্ম অভুনমাননাজই ঘৃক্কাদঈঘ: | 

ঈমানী দৃখিমাযা ন্ত খন্ধংঃ মিববাসমান্॥ 

সেই কৈবলা-দ।তা শঙ্ষরাচার্য। লেকের ছু্টাগার-নিবারণ উদ্দেশে 
গ্রাছুরভূতি হন| ৩৮৮৯ তিন সহআ আট শত উননব্নই কলিগতাবে 

তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। অফীম বর্ষ বয়ংক্রমের সময় চতুর্কধেদ অধা- 

রন, দ্বাদশ বর্ষে সর্বশাস্্র পাঠ এবং ষোড়শ বর্ষে (উপনিষদ ও 

ব্রক্ষস্বত্রাদির) ভাষা রচনা করিয়া! বত্রিশ বৎসর বয়নের সময়ে প্রাণ- 

তাগকরেন | ৩৯২১ তিন সছজ্র নয় শত একুশ কলিগতান্দে (অর্থাৎ 

৭৪২ নাত শত বিয়াল্লিশ শকে ও ৮২০ আট শত কুড়ি খঙ্টাব্দে) বৈশাখি 
পূর্ণিমা! তিথিতে শঙ্কর শিবত্ব প্রাণ্ড হন | 

পূর্বের অন্য অন্য যুক্কি-পথ অবলম্বন করিয়1 শঙ্করাচার্যের সময়ের 
বিষয় যেরূপ বিবেচিত হইয়াছে, উল্লিখিভ বচনের সছিত তাঁছার মর্বণংশে 
সম্পুর্ণ একা” হইতেছে । বুদ্ধিবিচারের এরূপ ফলত সপ্রমীণ হওয়| 
অপার আনন্দের বিষর | 

( উপক্রমণিকা, ২৫০ পৃষ্ঠা ৪ পক্তি এবং টিপ্পনি, ৩১৯ পৃষ্ঠা, ন" 

১২ পক্তি।-স্তপ ও মানমিক স্তপ।) | 

উপক্রমণিকার ২৫০ দুই শত পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় যে ঘণ্টাকাঁর বন্ধুর বিষয় 
লিখিত হইয়াছে, তাহাই শ্ররুত স্তুপ | তাহা! সমাধিম্মরূপ | যদিও 
মহাঁজন-বিশেষের অস্থি, কেশাদি মৃতাঁবশেষ প্রোথিভ করাই গুপ- 

নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ, কিন্তু তাঁছাঁর সঙ্গে মণি, মুক্তা, চন্দনকাষ্ঠ 
প্রড়ৃপ্তি অন্যান্য দ্রবাও দেখিতে পাঁওয়া গিয়াছে। সাংঞ্চী গ্রামের একটি 
পে প্রস্তরনির্মিত মিন্ধুকের মধ্যে সারিপুত্রের অস্থি সঘাঁছিভ হয়| 
এ প্রস্তরময় সিন্ধুকের অভান্তরে একটি ধাতু-নির্টিত কষুপ্র বাস্স ছিল 
তাহার মধ্যে স্কাটিক, বৈছুর্ষা, পদ্ররাঁগ, মুক্তা প্রভৃতি সাতটি রত্ব- বর্ন 
প্রাপ্ত হয়) যায় এবং নেই ক্ষুদ্র বাকের পার্খ-দেশে হুই খাঁনি চন্দন- 
কাঁষ্ঠও চি হয় * | মুক্তা, কাক, বৈছু গরভৃতি লাভ প্রকার রত 
০ সস পাপী পপি পপ 

এ 0020112172 ) 21165 197 181) 7, 297-298, 
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বৌদ্ধ সমাজের বিশেষ রূপ গণা ও শ্রদ্ধেয় | বৌদ্ধোর! শরদ্ধ। সহকারে 
নিজ অপ্রনায়ী সাধুণণের অস্থি, কেশাদি মৃডাবশেষের সহিত সেই 
সমুদায় স্থাপন করিভ। অন্ধর * প্রভৃতি কোন কোন স্থানের সুপ 
কেবল কিঞ্চিৎ ভন্মাত্র বিদ্যমান দেখ। গিয়াছে | এক স্তপে কেবল 
এক ব্যক্তিরই মৃতাঁবশেষ থাকে এমন নয়, এক এক স্তপে বনু ব্যক্তির 
অস্থি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়! শিয়াছে। উল্লিখিত সাঞ্ধী গ্রামের অন্য 
একটি স্তপে অশোক রাজার সমকীলবর্তাঁ অস্থুন দশটি প্রধান লোঁকের 
অস্থি সমাহিত হয় 11 এ সাঞ্ধী গ্রামের "প্রা তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম 
এবং ভূপালের প্রার ১০ দশ ক্রোশ পুর্বোত্তর অংশে অবস্থিত মোণারি 
গ্রামের একটি স্তুপ পাঁচবাক্ির অস্থি-খণ্ড প্রোথিত হয় || 

এ সকল স্তুপ-দূষ্টে ২০|২২ বিশ, বাইশ শত বহসন পূর্ব্ব পর্যা- 
স্তেয় ভারতবষীয় গৃহনিশ্মীণ-প্রণীলীর লুষ্প্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! 
যায়। কলিকাতীস্ক ভারতবর্যাঁয় কৌহুকাঁগীরের পশ্চিম দিকের প্রকোট্ঠে 
৮ রূপ প্রভৃতির তোরণাদি খগড-বিশেষ সংগ্রহ করিয় 
রাখা হইয়াছে 

বৌদ্ধেরা কানন! করিয়া কোন প্রনিদ্ধ দেবালয়ে ছোট ছোট স্তূপ 
প্রতিষ্ঠ করে? তাহাঁকেই মাননিক স্তুপ বলে | বুদ্ধণীয়া, সার্ণাথ্, সাধধী, 
মুর প্রভৃতি বৌদ্ধ-তীর্ঘে এরূপ শত শত ও দহ সহজ স্তুপ প্রাপ্ত হওয়া 
শিঠ়ীছে। ,কতকগুলি মানসিক ভূপ টালি ইউকের মত চতুক্ৌণ ? 
তাহাতে এক বা অধিক চৈত্যের আঁকার অস্ষিভ এবং তাহার নিশ্বভাঙ্সা 
প্রসিদ্ধ বে্ধ-মন্ত্র খোঁদিত থাঁকে| এই প্রকাঁর ছোট ছোট মাঁননিক 
মর্দদ্রও প্রতিষ্ঠা কর! প্রচলিত ছিল | এন্সপ স্তুপ ও অনিনিতিট 
সমধিক পুণ্য-প্রদ বলিয়া! পরিগণিত। 

* ভোজপুরের গায় ছুই ক্রোশ পশ্চিমে অস্ধার্ গ্রাম। 
| শ& না 10188 নি 18541 1 340, 

1 100, 0. 291, ও 
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